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08.05.2013 8ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

24.05.2013 1445

08.05.2013 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

24.05.2013 1444

08.05.2013 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.05.2013 1530

08.05.2013 7ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.05.2013 1529

08.05.2013 8ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.05.2013 1528

09.05.2013 Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

10.05.2013 542

09.05.2013 18ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

14.05.2013 576
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09.05.2013 19ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

21.05.2013 1110

09.05.2013 8ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

24.05.2013 1447

09.05.2013 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

24.05.2013 1446

09.05.2013 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e

Outras Drogas na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.05.2013 1531

09.05.2013 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

28.05.2013 1571

09.05.2013 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

28.05.2013 1570
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10.05.2013 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

29.05.2013 1601

13.05.2013 8ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Empresa

Brasileira de Pesquisa

Agropecuária - Embrapa - pelos

40 Anos de sua Fundação

18.05.2013 900

13.05.2013 20ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

29.05.2013 1604

13.05.2013 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

29.05.2013 1602

14.05.2013 28ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

16.05.2013 623

14.05.2013 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

24.05.2013 1454

14.05.2013 9ª Reunião Ordinária da Comissão 24.05.2013 1453
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de Esporte, Lazer e Juventude

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

14.05.2013 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

24.05.2013 1450

14.05.2013 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

24.05.2013 1448

14.05.2013 6ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

25.05.2013 1533

14.05.2013 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

25.05.2013 1532

15.05.2013 29ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

17.05.2013 757

15.05.2013 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

21.05.2013 1112

15.05.2013 6ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

21.05.2013 1075
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15.05.2013 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.05.2013 1158

15.05.2013 8ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.05.2013 1536

15.05.2013 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.05.2013 1535

15.05.2013 8ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.05.2013 1572

15.05.2013 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

29.05.2013 1606

16.05.2013 30ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

18.05.2013 837

16.05.2013 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

21.05.2013 1113
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3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

16.05.2013 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.05.2013 1160

16.05.2013 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e de

Esporte, Lazer e Juventude na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

22.05.2013 1160

16.05.2013 9ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Empresa

Brasileira de Correios e

Telégrafos pelos 350 Anos de

sua Fundação

22.05.2013 1125

16.05.2013 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

25.05.2013 1537

16.05.2013 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

28.05.2013 1572

17.05.2013 13ª Reunião Extraordinária da 21.05.2013 1115



____________________________________________________________________________

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

17.05.2013 2ª Reunião Conjunta das

Comissões de Esporte, Lazer e

Juventude e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

21.05.2013 1114

17.05.2013 10ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Comemorar o Dia Nacional da

Defensoria Pública

22.05.2013 1140

17.05.2013 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

24.05.2013 1454

17.05.2013 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.05.2013 1538

20.05.2013 23ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

24.05.2013 1456

20.05.2013 3ª Reunião Extraordinária da 25.05.2013 1541
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Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

20.05.2013 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

25.05.2013 1541

20.05.2013 3ª Reunião Conjunta das

Comissões de Esporte, Lazer e

Juventude e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

25.05.2013 1539

20.05.2013 11ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Alpargatas pela

Instalação, em Montes Claros,

da sua Nova Fábrica

25.05.2013 1489

20.05.2013 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.05.2013 1574

21.05.2013 31ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

23.05.2013 1289

21.05.2013 2ª Reunião Extraordinária da 25.05.2013 1542
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Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

21.05.2013 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

28.05.2013 1575

21.05.2013 12ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

29.05.2013 1607

22.05.2013 Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

23.05.2013 1347

22.05.2013 Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

24.05.2013 1434

22.05.2013 32ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

24.05.2013 1397

23.05.2013 Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

25.05.2013 1489

23.05.2013 12ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada à

Entrega ao Sr. José Mario

Caprioli dos Santos do Título de

28.05.2013 1553
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Cidadão Honorário do Estado

de Minas Gerais

23.05.2013 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

29.05.2013 1611

24.05.2013 13ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Comemorar os 70 Anos da

Consolidação das Leis do

Trabalho - CLT

29.05.2013 1583

27.05.2013 14ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear o Clube da

Esquina pelos seus 40 Anos

30.05.2013 1703

28.05.2013 33ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

30.05.2013 1645
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 1º DE MAIO DE 2013

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.061/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Lerin,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Supermercados do Triângulo Mineiro - Assuper -,

com sede no Município de Uberaba.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/6/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.061/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  de  Supermercados  do  Triângulo  Mineiro  -  Assuper  -,  com  sede  no

Município de Uberaba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 6º, parágrafo

único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a  entidade  municipal,  estadual  ou  federal,  de  fins  idênticos  ou  semelhantes,  de

acordo  com  o  art.  61  do  Código  Civil  Brasileiro;  e,  no  art.  19,  inciso  I,  que  as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,
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sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem de

qualquer natureza.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.061/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.472/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a entidade Ambiente Sociocultural-Recreativo Ara-Acá

Ara-Aça Ara-Acã, com sede no Município de São Lourenço.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/9/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.472/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Ambiente Sociocultural-Recreativo Ara-Acá Ara-Aça Ara-Acã, com sede no

Município de São Lourenço.  Segundo o parágrafo único do art.  1º do estatuto da

instituição, sua denominação é uma expressão em tupi-guarani que significa “lugar

alto de onde se aprecia o sol nascer” ou “atitude que faz a luz rutilar”.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
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exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 10, parágrafo

único, que as atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas; e,

no  art.  27,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a pessoa jurídica que tenha, preferencialmente, o mesmo objetivo social da

entidade dissolvida.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  matéria,  apresentamos,  ao  final  deste

parecer, a Emenda no 1, que dá nova redação ao art. 1º da proposição, a fim de

adequar a denominação da entidade ao previsto no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.472/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública  a  entidade Ambiente  Sociocultural-

Recreativo Ara-Acá Ara-Aça Ara-Acã - Ambiente Ara-Acá -, com sede no Município de

São Lourenço.”.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.700/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Arlen  Santiago,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo instituir o Dia da Gestante.

Publicada no “Diário do Legislativo”  de 7/2/2013,  a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria em seus aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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Trata  o  Projeto  de  Lei  nº  3.700/2013  de  instituir  o  Dia  da  Gestante,  a  ser

comemorado anualmente em 26 de fevereiro.

No que toca aos aspectos jurídicos, cumpre informar que a República Federativa do

Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de competências entre a União,

os Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia

política, administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa própria. À

União  compete  legislar  privativamente  sobre  as  matérias  em  que  predomina  o

interesse  nacional,  relacionadas  no  art.  22  da  Constituição  da  República;  e,  aos

Municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o art. 30, I.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Carta, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo

privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo.

Em decorrência disso, não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise nesta

Casa Legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.700/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Cabo Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.901/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 393/2013, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação ao trecho da

Rodovia LMG-723 que liga os Municípios de Aricanduva e Capelinha.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/3/2013 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
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Públicas.

Cabe a este órgão colegiado examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.901/2013 tem por escopo dar a denominação de Dr. Pedro

Vieira  ao  trecho  da  Rodovia  LMG-723  que  liga  os  Municípios  de  Aricanduva  e

Capelinha.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e de suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades. No que diz respeito ao Estado membro,  a regra básica está

consagrada  no  §  1°  do  art.  25,  que  lhe  faculta  tratar  das  matérias  que  não  se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Cabe ressaltar, ainda, que o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto

no domínio da iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder

Judiciário,  do  Tribunal  de  Contas  ou  do  Ministério  Público,  sendo  pertinente  a

apresentação do projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização

da administração pública.
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Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 3.901/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique - Duilio de Castro - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.921/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Clube dos Cavaleiros de Minas Novas, com sede no

Município de Minas Novas.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/4/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.921/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Clube dos Cavaleiros de Minas Novas, com sede no Município de Minas

Novas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no Capítulo IX, art. 9.8,

inciso  II,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado  a  entidade  congênere,  registrada no  Conselho  Nacional  de  Assistência
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Social, ou a entidade pública; e, no Capítulo X, art.10.3, que as atividades de seus

Diretores,  Conselheiros,  associados,  instituidores,  benfeitores  ou  equivalentes  não

serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios, a

qualquer título e de qualquer forma.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.921/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - Duilio

de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.925/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Ebenezér, com sede no Município de Nova Serrana.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/4/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.925/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Ebenezér, com sede no Município de Nova Serrana.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 18, parágrafo



64
____________________________________________________________________________

único, que as atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  lucros,  bonificações  ou  quaisquer  outras

vantagens  ou  benefícios;  e,  no  art.  44,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o

patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  juridicamente

constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade

pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.925/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2013.

Sebastião Costa,  Presidente -  Duilio  de Castro,  relator  -  Luiz Henrique -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.949/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  o  Espaço Terapêutico  Vida  -  ETV -,  com sede  no  Município  de

Iturama.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  12/4/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e

Outras Drogas.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.949/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Espaço Terapêutico Vida - ETV -, com sede no Município de Iturama.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, nos arts. 17, § 1º e 30,

que as atividades de seus dirigentes não serão remuneradas; e, no art. 35, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.949/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2013.

Sebastião Costa,  Presidente -  Luiz Henrique,  relator  -  Duilio  de Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.954/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Neilando  Pimenta,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

declarar de utilidade pública a Associação Esportiva Nossos Talentos, com sede no

Município de Itambacuri.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  18/4/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.954/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Esportiva Nossos Talentos, com sede no Município de Itambacuri.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  26,  que as

atividades de seus dirigentes não serão remuneradas; e, no art. 29, que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

com personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou

a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.954/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2013.

Sebastião Costa,  Presidente -  Luiz Henrique,  relator  -  Duilio  de Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 375/2011*

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, resultante do desarquivamento do Projeto de

Lei nº 602/2007, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo “tornar obrigatória a

instalação  de  cadeiras  especiais  para  pessoas  obesas  em  cinemas,  teatros  e

estabelecimentos congêneres.”

Inicialmente, foi a proposição enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com as Emendas nºs 1

e 2, que apresentou.

Em seguida,  foi  o  projeto  encaminhado à  Comissão  de  Direitos  Humanos,  que

opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, em obediência ao

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

Fundamentação

A proposição sob comento tem por finalidade amenizar a situação desconfortável
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pela qual passam os obesos quando necessitam utilizar assentos comuns, visando

garantir  a  instalação  de  cadeiras  especiais  em  cinemas,  teatros,  restaurantes,

instituições bancárias, auditórios, estádios e demais estabelecimentos aos quais o

público tenha acesso livremente ou mediante pagamento.

A Comissão de Constituição e Justiça, após minucioso exame da matéria, entendeu

que esta abrange tanto a relação de consumo quanto a saúde. No caso da relação de

consumo, a Lei Federal nº 8.078, de 11/9/1990, que contém o Código de Proteção e

Defesa do Consumidor, estabelece que a política nacional sobre o assunto deverá ser

dirigida no sentido de proteger a saúde e a segurança do cidadão. O projeto veda a

cobrança  de  valor  adicional  pela  utilização  dos  referidos  assentos  e  prevê  a

responsabilização daqueles que descumprirem os dispositivos constantes na futura

lei, sujeitando os infratores às penalidades previstas na referida Lei Federal nº 8.078.

A Lei  Federal  nº  8.080,  de  19/9/1990,  que  contém  a  Lei  Orgânica  da  Saúde,

preceitua  que  esse é  um direito  fundamental  do  ser  humano,  devendo o  Estado

prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Estabelece ainda que o

dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas

econômicas e sociais que visem à redução de risco de doenças e de outros agravos e

no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às

ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Por oportuno, a Comissão de Constituição e Justiça julgou necessário apresentar a

Emenda nº 1, que aprimora a redação do art. 3º do projeto, e a Emenda nº 2, que

suprime o art. 4º, por atribuir ao Governador do Estado obrigação que já incumbe a

ele, conforme preceitua o inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado.

A Comissão de Direitos Humanos salientou que, geralmente, os locais públicos têm

equipamentos de acomodação padronizados, o que provoca um enorme desconforto

e constrangimento às pessoas obesas, gerando um efeito psicológico negativo. Essa

comissão afirmou ainda que a obesidade não deve ser tratada com preconceito, já

que o obeso é vítima de uma série de fatores orgânicos, ambientais e sociais que têm

implicações fortes para o controle da doença. Tal assertiva encontra respaldo no art.

3º  da Constituição Federal,  que dispõe que constituem objetivos fundamentais  da

República  Federativa  do  Brasil,  entre  outros,  promover  o  bem  de  todos,  sem
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preconceitos  de  origem,  raça,  sexo,  cor,  idade  e  quaisquer  outras  formas  de

discriminação.

Diante  de  tais  argumentos,  a  Comissão  de  Direitos  Humanos  opinou  pela

aprovação  da  matéria  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou,  no  qual

incorpora o conteúdo das Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça,

e promove algumas adequações vocabulares e de técnica legislativa no projeto, sem

modificações de mérito.

Com  relação  ao  aspecto  financeiro-orçamentário,  temos  a  informar  que  a

proposição  em  exame  não  provocará  impacto  significativo  nos  cofres  públicos,

porquanto o destinatário da imposição nela contida, em sua quase totalidade, é o

particular. O poder público dispõe de apenas uns poucos estabelecimentos nos quais

deverá ser feita a substituição dos assentos para os obesos. Tal medida é de custo

irrelevante para do Orçamento do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 375/2011, no 1º

turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam prejudicadas as Emendas nºs 1 e 2, da

Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2011.

Zé Maia,  Presidente -  Doutor  Viana,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Gustavo Perrella  -

Ulysses Gomes - Romel Anízio.

* - Republicado em virtude de incorreção verificada na edição de 23/9/2011, na pág.

23.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.616/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n° 3.616/2012 dispõe

sobre a colocação de plaquetas em braile contendo a placa do veículo no interior dos

táxis que circulam no Estado.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/12/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às
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Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

Compete, preliminarmente, a esta Comissão o exame dos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  nos  termos  do  disposto  no  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição tem por objetivo obrigar que no interior de todos os táxis que circulam

no Estado haja plaquetas em braile com o número da placa do veículo, a fim de que o

passageiro com deficiência visual tenha as informações necessárias para apresentar

reclamação  ao  órgão  competente  caso  constate  alguma  irregularidade.  Essas

plaquetas de  identificação deverão ser  afixadas no painel  em frente ao banco do

carona e na porta traseira do lado direito do veículo, em local que possibilite o seu

toque.

A medida  contida  na  proposta  em  epígrafe  tem  indiscutível  alcance  social.  As

pessoas  com  deficiência  visual  precisam  de  condições  adequadas  para  se

locomoverem, direito fundamental, previsto no inciso XV do art. 5º da Carta Política

de 1988. Assim, a medida preenche uma lacuna na ordem jurídica estadual.

Do ponto de vista  formal,  o  inciso  XIV do art.  24 da Constituição da República

confere  aos  Estados-membros  competência  suplementar  na  matéria.  Cabe  ao

Estado,  concorrentemente,  a  proteção  e  integração  social  das  pessoas  com

deficiência, e, também, a definição de regras referentes ao táxi especial metropolitano

para que tragam conforto e segurança aos usuários. Além disso, à luz do art. 66 da

Constituição  mineira,  a  iniciativa  legislativa  não  sofre  nenhum  tipo  de  restrição,

estando franqueada a qualquer Deputado.

Contudo, não se inclui nessa competência suplementar do Estado legislar  sobre

obrigatoriedade  da  colocação  de  plaquetas  em  braile  no  interior  dos  táxis

permissionários do serviço público municipal. Ou seja, compete ao legislador estadual

regulamentar  apenas  o  serviço  de  transporte  individual  de  passageiros  por  táxi

especial metropolitano, que é licitado, administrado e fiscalizado pelo Departamento

de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG -, de que trata a Lei nº 15.775,

de 17 de outubro de 2005.
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Assim,  para  aprimorar  a  proposição  e  afastar  os  óbices  de  natureza  jurídico-

constitucional à tramitação da matéria, apresentamos o Substitutivo nº 1 ao final deste

parecer.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.616/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta o inciso IX ao art. 21 da Lei nº 15.775, de 17 de outubro de 2005, que

regulamenta o serviço de transporte de passageiros por táxi em região metropolitana

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 21 da Lei nº 15.775, de 17 de outubro de 2005, o

seguinte inciso IX:

“Art. 21 - (…)

IX - plaquetas em braile com a placa do veículo.”.

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

Sala das Comissões, 30 de abril de 2013.

Sebastião Costa,  Presidente -  Luiz Henrique,  relator  -  Duilio  de Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.842/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  proposição  em  epígrafe  promove  a

desafetação de bens da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec -,

dispõe  sobre  a  outorga  de  sua  utilização  para  fins  de  estruturação  de  centro

tecnológico de referência e dá outras providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/3/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188

do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
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constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

Em síntese, o projeto de lei em análise desafeta o bem imóvel de uso especial com

área de 125.712m², localizado no Horto Florestal, pertencente ao Cetec,  e  os bens

móveis que o guarnecem e autoriza a outorga de seu uso ao Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial - Senai - Departamento Regional de Minas Gerais para que

seja estruturado um centro tecnológico de referência em Minas Gerais.

Nos termos da mensagem encaminhada pelo Governador do Estado, a autorização

legislativa tem por objetivo promover a outorga do uso do imóvel ao Senai pelo prazo

de 20 anos. A mensagem também destaca que essa entidade tem inegável inserção

no ambiente empresarial e de negócios e que, portanto, tal parceria será de ampla

valia para o Estado e para a sociedade, uma vez que, fazendo unir os esforços do

setor produtivo àqueles empreendidos pela administração, permitirá a multiplicação

da  capacidade  de  geração  de  conhecimento  e  tecnologia  do  Cetec.  Por  fim,  a

mensagem  acrescenta  que  as  nações  de  maior  desenvolvimento  tecnológico  e

criativo  promovem,  com constância  e  obstinação,  o  alinhamento  estratégico  entre

seus  centros  de  pesquisa  e  de  produção  do  conhecimento  e  as  entidades

pertencentes ao setor produtivo.

A outorga  de  uso  prevista  no  projeto  de  lei  terá  o  prazo  máximo  de  20  anos,

somente podendo ser extinta antes desse prazo mediante pagamento de indenização

ao outorgado pelos investimentos realizados até a data de sua extinção. Ao final da

outorga de uso, os bens reverterão ao outorgante.

No tocante  à  desafetação,  o  art.  99  da  Lei  nº  10.406,  de  2002  -  Código  Civil

Brasileiro -, classifica os bens públicos em três categorias segundo sua destinação:

bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. Os bens de

uso especial são aqueles com destinação pública específica, incluindo o conjunto de

bens  utilizados  na execução do serviço  público  ou  de  atividade  burocrática,  bem

como os imóveis que abrigam as repartições públicas. Já os bens dominicais são

aqueles que, mesmo pertencentes ao Estado, não têm afetação.

A desafetação proposta no projeto de lei em análise justifica-se pela natureza de
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quem detém o domínio do imóvel: uma fundação pública de direito público, ou seja,

uma fundação autárquica.

Embora o projeto de lei não trate de transferência de domínio, apenas da outorga

temporária  do  uso,  a  providência  da  desafetação  cumpre  o  papel  de  agregar

segurança jurídica à parceria formulada. Extingue-se, desse modo, qualquer dúvida

sobre a possibilidade da outorga.

Importa registrar ainda que, antes da promulgação da Constituição da República de

1988, a criação de entidade de direito público não dependia de lei em sentido material

e formal. Ainda que a afetação dos bens possa ter ocorrido, originalmente, em virtude

de comando contido em decreto, este foi recepcionado na nova ordem constitucional

como lei. Portanto, correta a utilização do instrumento legislativo para a desafetação.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.842/2013.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.893/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem nº 391/2013, o projeto de lei em epígrafe “cria o Fundo Especial do Poder

Judiciário do Estado de Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/3/2013, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe pretende criar o Fundo Especial do Poder Judiciário do

Estado de Minas Gerais - FEPJ -, instrumento de gestão orçamentária, de natureza e
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individualização contábeis, vinculado à Unidade Orçamentária do Tribunal de Justiça

de Minas Gerais -  TJMG -,  com o objetivo de assegurar recursos necessários ao

desenvolvimento das atividades específicas do Poder Judiciário.

Primeiramente, cumpre-nos ressaltar que a matéria objeto da proposição em estudo

se insere no domínio de competência legislativa estadual, consoante o previsto no

inciso  I  do  art.  24  da  Constituição  da  República,  que  estabelece  a  competência

concorrente para legislar sobre direito financeiro.

Sendo assim, cabe à União editar as normas gerais e aos Estados suplementá-las,

nos termos do § 2º do art. 24 da Constituição Federal.

No exercício da sua competência legislativa, a União editou a Lei nº 4.320, de 1964,

que traz normas gerais sobre direito  financeiro,  sendo que os seus arts.  71 a 74

tratam especificamente das regras gerais de criação de fundos.

Por sua vez, o Estado de Minas Gerais, no exercício da sua competência legislativa

suplementar e em função do disposto no art. 159, II da Constituição do Estado, editou

a Lei Complementar nº 91, de 2006, que dispõe sobre a instituição, gestão e extinção

de fundos estaduais no âmbito estadual.

É  necessário,  então,  analisar  se  o  projeto  encontra-se  de  acordo  com  as

disposições da Lei Complementar Estadual nº 91, de 2006.

Segundo o parágrafo único do art. 2º da referida norma, o projeto de lei referente à

criação de fundo será acompanhado de justificativa de seu interesse público e de

demonstração de sua viabilidade técnica financeira.

Nos termos da mensagem do Governador do Estado que encaminha o projeto, a

medida  se  faz  necessária  para  viabilizar  o  cumprimento  de  determinações  da

Corregedoria Nacional de Justiça, constantes no Relatório de Inspeção Preventiva,

elaborado  em  setembro  de  2012,  e  em  consonância  com  o  §  2º  do  art.  98  da

Constituição Federal e § 2º do art. 97 da Constituição Estadual.

Os referidos dispositivos constitucionais dispõem que “as custas e emolumentos

serão  destinados  exclusivamente  ao  custeio  dos  serviços  afetos  às  atividades

específicas da Justiça”. A Corregedoria Nacional de Justiça, na mencionada inspeção

preventiva,  verificou  que  a  ausência  de  um  fundo  destinado  à  centralização  das

receitas próprias do Judiciário tem causado prejuízos ao Tribunal, tais como a perda
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de  recursos  e  a  utilização  de  rendas  em  desconformidade  com  os  ditames

constitucionais. Dessa forma, determinou a criação de fundo de reaparelhamento e

modernização, destinado a reunir rendas oriundas do pagamento de custas judiciais e

emolumentos,  cujos  recursos  deverão  ser  destinados  exclusivamente  ao  custeio

dessas ações.

Assim, fica comprovado o interesse público para criação do fundo. A viabilidade

técnica financeira do fundo encontra-se demonstrada no estudo encaminhado a esta

Casa por meio do Ofício nº 11/Gapre/Seplag/Asplag/2013.

O art. 2º do projeto prevê as funções e os objetivos do fundo, de acordo com o

disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 91, de 2006, que fixa os critérios que

deverão estar presentes na lei de instituição do fundo. Segundo o referido artigo do

projeto,  o  FEPJ  tem  como  objetivo  assegurar  os  recursos  necessários  ao

desenvolvimento das atividades específicas do Poder Judiciário a serem aplicados,

em especial, nas seguintes ações: elaboração e execução de programas e projetos;

construção,  ampliação e reforma de prédios  próprios  e  de imóveis  utilizados pelo

Poder Judiciário; ampliação e modernização dos serviços informatizados; aquisição

de material  permanente;  aquisição de bens imóveis;  capacitação e treinamento; e

realização  de  outras  despesas  de  capital  ou  de  custeio,  exceto  as  relativas  a

provento,  vencimentos,  pensões  e  subsídio  dos  quadros  integrantes  do  Poder

Judiciário do Estado de Minas Gerais. No que tange à vedação de pagamento de

provento,  vencimento,  pensões  e  subsídio  com  recursos  do  fundo,  constante  no

inciso VII, promovemos a adequação terminológica do termo despesas de custeio por

meio de substitutivo apresentado ao final  deste parecer,  substituindo-o pelo termo

despesas correntes.  Além disso, propomos a inclusão de novo inciso,  de forma a

deixar clara a possibilidade de pagamento de despesas de caráter indenizatório com

recursos do fundo.

O art. 3º do projeto prevê os recursos que constituem o fundo, em atendimento ao

disposto no inciso IV do art. 4º da Lei Complementar nº 91.

O § 1º do art. 3º da proposição estabelece que as disponibilidades temporárias de

caixa do FEPJ serão depositadas em instituição financeira oficial,  remuneradas de

acordo com as normas financeiras aplicadas ao setor público, observado o princípio
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da unidade de tesouraria, em atendimento ao disposto no inciso V do art. 4º e no

parágrafo único do art. 13 da Lei Complementar nº 91. O § 2º, por sua vez, prevê que

o superávit financeiro do fundo, apurado no término de cada exercício fiscal,  será

mantido em seu patrimônio. Entendemos que tal disposição deva ser suprimida, em

razão do disposto no art. 15 da referida lei complementar, o qual determina que será

mantido  o  superávit  financeiro  global  de  fundo  que  exerça  as  funções  de

financiamento ou garantia.

O § 3º do art. 3º do projeto determina que, na hipótese de extinção do FEPJ, seu

patrimônio reverterá em favor do TJMG, aplicando-se o art. 18 da Lei Complementar

nº 91, que trata das condições para a extinção de fundo. O § 4º, por sua vez, prevê

que o fundo transferirá ao Tesouro recursos para pagamento integral ou parcial de

serviço e amortização de dívidas contraídas pelo Estado em operações de crédito

interno e externo, em atendimento ao disposto no inciso VIII do art. 4º da mencionada

lei complementar.

O  §  5º  do  projeto  estabelece  que  as  atribuições  de  arrecadação,  controle  e

fiscalização  das  taxas  cujos  recursos  compõem  o  fundo  serão  exercidas  pela

Secretaria de Estado de Fazenda.

O art. 4º do projeto dispõe que serão transferidos para a administração do FEPJ e

aplicados em suas finalidades os valores correspondentes a depósitos judiciais de

processos  extintos  ou  não  identificados  que  estejam  sob  aviso  da  Justiça  e

paralisados há mais de uma ano. De acordo com o parágrafo único desse artigo, os

valores de  que trata  o “caput”  serão mantidos  em registro público e  poderão ser

resgatados pelas partes a qualquer tempo, mediante alvará judicial. Observamos que

foram promovidas alterações do “caput” do referido dispositivo com o fim de adequá-

lo à técnica legislativa.

O art. 5º dispõe que o gestor do fundo é o TJMG e fixa suas competências para o

exercício da função. Nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 91, o gestor é um

dos administradores do fundo, cabendo a ele as atribuições dispostas no art. 8º e 9º

da mesma lei complementar. Ressaltamos que as funções atribuídas a ele estão de

acordo com o disposto nos citados artigos. Também incluímos no artigo a referência

ao agente executor do fundo, dispondo que o TJMG também desempenhará essa
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função,  com  as  competências  previstas  na  Lei  Complementar  nº  91,  de  2006,

conforme Ofício nº 11 encaminhado a esta Casa.

Ainda no que se refere aos administradores do fundo, é importante salientar que, de

acordo com o disposto no arts. 4º,  VII,  6º,  IV e § 4º, a lei  de instituição do fundo

deverá prever a composição de seu grupo coordenador. Em razão disso, propomos a

inserção de dispositivos dispondo que o grupo coordenador do FEPJ será composto

por quatro representantes da administração do TJMG e um magistrado de 1º grau,

com as atribuições previstas no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de

2006, também em conformidade com o Ofício nº 11, citado anteriormente.

O  art.  6º  do  projeto  trata  dos  demonstrativos  financeiros  do  FEPJ,  conforme

exigência constante no art. 16 da lei complementar.

O  art.  7º  autoriza  o  Poder  Executivo  a  proceder  ao  remanejamento,  mediante

decreto,  de  dotação orçamentária  consignada  em  outras  unidades  orçamentárias.

Quanto  a  esse  aspecto  cumpre-nos  ressaltar  que,  tendo  em  vista  que  a  Lei

Orçamentária Anual  para o exercício de 2013, Lei nº 20.625, de 17 de janeiro de

2013, não prevê dotações orçamentárias para o Fundo Especial do Poder Judiciário

do  Estado  de  Minas  Gerais,  é  necessário  proceder  à  sua  inclusão  por  meio  da

abertura de crédito especial. Consoante disposto no art. 167 inciso V da Constituição

Federal, é vedada a abertura de crédito especial sem prévia autorização legislativa e

sem indicação dos recursos correspondentes. Ressalte-se, ainda, que por força do

disposto no § 8º do art. 165 da Constituição da República, a autorização de crédito

especial  deve  obedecer  ao  princípio  da  exclusividade,  de  forma  que  a  lei  que

autorizar sua abertura não poderá conter dispositivo estranho à matéria orçamentária.

Dessa  forma,  em  decorrência  do  disposto  na  Carta  Federal,  caberá  ao  Poder

Executivo  o  encaminhamento  de  um  projeto  de  lei  específico  que  contenha,

exclusivamente,  a  autorização  de  abertura  de  crédito  especial  para  o  Fundo,

indicando  as  dotações  orçamentárias,  bem  como  os  valores  e  a  destinação

discriminada dos recursos. Dessa forma, promovemos a supressão do dispositivo,

nas forma do substitutivo ao final apresentado.

O art.  8º  dispõe que o Presidente do TJMG, no prazo de 90 dias  contados da

publicação  da  lei,  editará  os  atos  normativos  complementares  necessários  ao
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cumprimento da norma, inclusive quanto à constituição do órgão executor e grupo

coordenador  do Fundo.  Tendo em vista que a Lei  Complementar  nº  91,  de 2006,

dispõe que a  lei  de  instituição dos  fundos  estabelecerá os  seus  administradores,

suprimimos a disposição que remete a fixação de tais parâmetros a atos normativos

complementares,  conforme substitutivo  apresentado ao final.  Também retiramos  a

menção  ao prazo  de  90  dias,  para  que  não  haja  interferência  de  um  Poder  nas

atividades de outro.

O art. 9º determina que o TJMG encaminhe à Assembleia Legislativa, anualmente,

proposta  de  atualização  dos  valores  dos  recursos  a  que  se  referem  os  incisos

previstos nos incisos I a IV do art. 3º. Entendemos que o conteúdo do dispositivo já

está alcançado pela Lei Orçamentária Anual, razão pela qual propomos a supressão

do dispositivo.

Por fim, o art. 10 revoga os arts. 35 da Lei nº 14.939, de 2003 e 100 da Lei nº 6.763,

de 1975. O citado art. 35 dispõe que a receita proveniente da arrecadação das custas

será repassada integralmente ao Tesouro Estadual na forma de recursos ordinários

livres.  O  art.  100  estabelece  que  a  receita  proveniente  da  arrecadação  da  Taxa

Judiciária ingressará no caixa do Tesouro Estadual, na forma de recursos ordinários

livres. Tais revogações se fazem necessárias em vista da nova sistemática de gestão

por meio de fundo das receitas próprias do TJMG.

Por  fim,  ressaltamos que deve ser  previsto  o  prazo  de  duração do  Fundo,  em

atendimento ao disposto no art. 4º, III, da Lei Complementar nº 91. Assim, incluímos a

previsão no art. 2º do projeto, de forma que ele tenha natureza indeterminada, dado

seu caráter permanente e o disposto no art. 5º, I e parágrafo único da referida lei

complementar.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.893/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Cria o Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica criado o Fundo Especial  do  Poder  Judiciário  do Estado de Minas
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Gerais - FEPJ -, instrumento de gestão orçamentária, de natureza e individualização

contábeis, vinculado à Unidade Orçamentária do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais - TJMG.

Art. 2º - O FEPJ, de duração indeterminada, tem como objetivo assegurar recursos

necessários  ao  desenvolvimento  das  atividades  específicas  do Poder  Judiciário  a

serem aplicados, em especial, nas seguintes ações:

I - elaboração e execução de programas e projetos;

II - construção, ampliação e reforma de prédios próprios e de imóveis utilizados pelo

Poder Judiciário;

III - ampliação e modernização dos serviços informatizados;

IV - aquisição de material permanente;

V - aquisição de bens imóveis;

VI - capacitação e treinamento;

VII  -  realização  de  despesas  de  caráter  indenizatório,  classificadas  em  outras

despesas correntes;

VIII - realização de outras despesas de capital ou correntes, exceto as relativas a

provento,  vencimento,  pensões  e  subsídio  dos  quadros  integrantes  do  Poder

Judiciário.

Art. 3º - Constituem recursos do FEPJ:

I - dotações específicas destinadas ao Fundo no Orçamento do Estado;

II - receitas provenientes do pagamento das custas judiciais devidas ao Estado no

âmbito da Justiça Estadual do primeiro e segundo graus;

III - receitas provenientes da arrecadação da Taxa Judiciária;

IV  -  receitas  provenientes  da  arrecadação  da  Taxa  de  Fiscalização  Judiciária

relativas ao exercício do poder de polícia realizado pelo Poder Judiciário;

V  -  receitas  provenientes  de  contratos  ou  convênios  firmados  com  instituição

financeira oficial em contrapartida à sua qualificação como agente mantenedor dos

saldos  de  depósitos  judiciais  e  precatórios  até  o  seu  normal  levantamento  pelos

titulares;

VI - doações, legados e outras contribuições;

VII - receitas oriundas de convênios, acordos ou contratos firmados com o TJMG;
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VIII  - recursos transferidos por entidades públicas ou créditos adicionais que lhe

venham a ser atribuídos;

IX - o produto da arrecadação decorrente de alienação ou locação de bens móveis

ou imóveis e de alienação de bens inservíveis constantes do patrimônio do TJMG;

X - a remuneração oriunda de aplicação financeira com recursos do FEPJ;

XI  -  cominações  pecuniárias  decorrentes  de  processos  judiciais,  inclusive  as

previstas na legislação processual, quando não houver outra destinação prevista em

lei;

XII  -  os  valores  provenientes  de  inscrições  pagas  por  candidatos  a  concursos,

cursos, conferências, simpósios e outros eventos promovidos pelo TJMG;

XIII  -  empréstimos  contraídos  junto  a  organismos  nacionais  e  internacionais

destinados ao FEPJ, observada a legislação vigente;

XIV - outras receitas que lhe forem atribuídas em lei.

§  1º  -  As disponibilidades temporárias de caixa do FEPJ serão depositadas em

instituição  financeira  oficial,  remuneradas  de  acordo  com  as  normas  financeiras

aplicadas  ao  setor  público,  observado  o  princípio  da  unidade  de  tesouraria,  nos

termos do art. 56 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º - Na hipótese de extinção do FEPJ, seu patrimônio será revertido em favor do

TJMG, aplicando-se o art. 18 da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

§ 3º - O FEPJ transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento integral ou

parcial de serviço e amortização de dívidas contraídas pelo Estado em operações de

crédito interno e externo destinadas ao Fundo.

§ 4º -  As atribuições de arrecadação, controle e fiscalização das taxas referidas

neste artigo serão exercidas pela Secretaria de Estado de Fazenda.

Art. 4º - Poderão ser transferidos para a administração do FEPJ e aplicados em

suas  finalidades  os  valores  correspondentes  a  depósitos  judiciais  de  processos

extintos  ou  depósitos  não  identificados,  que  estejam  sob  aviso  à  disposição  da

Justiça e sem movimentação há mais de um ano.

Parágrafo único -  Os valores de que trata o “caput”  serão mantidos em registro

público e poderão ser resgatados pelas partes a qualquer tempo, mediante alvará

judicial.



80
____________________________________________________________________________

Art. 5º - O gestor e agente executor do FEPJ é o TJMG, ao qual compete, além das

atribuições previstas nos arts. 8º, 9º e 10 da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro

de 2006, o seguinte:

I - fixar as diretrizes operacionais;

II - aprovar a proposta orçamentária, o cronograma financeiro de receita e despesa

do FEPJ e acompanhar a execução e aplicação das disponibilidades de caixa;

III - zelar pela adequada utilização dos recursos do FEPJ;

IV - examinar e aprovar projetos de modernização administrativa do TJMG.

Art. 6º - O grupo coordenador do FEPJ, ao qual competem as atribuições previstas

no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, será composto por quatro

representantes da administração do TJMG e um magistrado de 1º grau, conforme

dispuser o regulamento.

Art.  7º - Os demonstrativos financeiros do FEPJ obedecerão ao disposto na Lei

Federal 4.320, de 1964, no art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de

2000, e nas normas do Tribunal de Contas do Estado.

Parágrafo único - Os demonstrativos a que se refere o “caput” serão atualizados

mensalmente e divulgados para consulta pública na internet.

Art.  8º  -  O  TJMG  editará  atos  normativos  complementares  necessários  ao

cumprimento desta lei.

Art. 9º - Ficam revogados:

I - o art. 35 da Lei nº 14.939, de 29 de dezembro de 2003;

II - o art. 100 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - Luiz

Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.767/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.767/2013, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Fundação Carlos Silvério da Rocha, de Proteção do

Meio Ambiente e  de  Desenvolvimento  Sustentável,  denominada Fundação Rocha,
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com sede no Município de Inconfidentes, foi aprovado em turno único, com a Emenda

nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.767/2013

Declara de utilidade pública a Fundação Carlos Silvério da Rocha de Proteção do

Meio  Ambiente  e  de  Desenvolvimento  Sustentável,  com  sede  no  Município  de

Inconfidentes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Carlos Silvério da Rocha de

Proteção  do  Meio  Ambiente  e  de  Desenvolvimento  Sustentável,  com  sede  no

Município de Inconfidentes.

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

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Gustavo Corrêa.



82
____________________________________________________________________________



83
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 2013

ATAS

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 30/4/2013

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Atas  -

Correspondência: Ofício nº 27/2013, do Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios -

2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à

Constituição nº 53/2013 - Projetos de Lei nºs 4.014 a 4.036/2013 - Requerimentos nºs

4.617  a  4.628/2013  -  Requerimento  dos  Deputados  Glaycon  Franco  e  Gustavo

Valadares e outros - Questões de ordem - Oradores Inscritos: Discursos da Deputada

Luzia Ferreira e do Deputado Gustavo Corrêa; questões de ordem; chamada para a

recomposição do número regimental; existência de quórum para a continuação dos

trabalhos; discursos dos Deputados Cabo Júlio e Paulo Guedes; questão de ordem -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro  -  José Henrique  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Dilzon Melo  -  Neider

Moreira - Alencar  da Silveira Jr.  -  Adalclever Lopes -  Ana Maria Resende -  André

Quintão -  Anselmo José Domingos -  Antônio  Carlos Arantes -  Bonifácio Mourão -

Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Glaycon Franco -

Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Inácio

Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora

-  Lafayette  de  Andrada -  Leonardo Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Guedes

- Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso -  Rômulo

Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa

- Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura
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O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h6min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura das atas das

três reuniões anteriores.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Atas

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”,  procede à leitura das

atas das três reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência

- A Deputada Luzia Ferreira, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIO Nº 27/2013

Da Sra. Adriene Andrade, Presidente do Tribunal de Contas, comunicando que o Sr.

Mauri Torres, relator do Processo nº 886510 - Balanço Geral do Estado, exercício de

2012,  determinou a  citação do Governador  do  Estado,  ficando suspenso o prazo

constitucional  para  a  emissão  do  parecer  prévio  dessa  Corte.  (-  Anexe-se  à

Mensagem nº 396/2013.)

OFÍCIOS

Do  Sr.  Alessandro  L.  Bonzano  Comper,  Secretário  de  Políticas  Públicas  de

Emprego  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  (substituto),  dando  ciência  da

assinatura de termo de convênio entre esse Ministério e a Secretaria de Trabalho. (- À

Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição

Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  Sr.  Álvaro  Campos  de  Carvalho,  Superintendente  Regional  do  DNIT  (2),

prestando informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  4.338/2013,  do  Deputado

Anselmo José Domingos, e 4.352/2013, da Comissão de Transporte.

Do  Sr.  Antonio  Carlos  Tardeli,  Diretor-Geral  do  Detel,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 1.370/2011, da Comissão do Trabalho.

Do  Sr.  Gil  Antônio  Diniz,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Contagem,

encaminhando cópia de moção de reconhecimento e congratulação aos Presidentes
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Lula e Dilma pelos 10 anos à frente do governo federal, formulada por essa Casa em

atenção a requerimento do Vereador José de Souza Lima Filho.

Do BNDES comunicando  a  liberação de  recursos  referentes  aos  contratos  que

menciona.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Carlos Ramon de Melo, Presidente do Sindicato da Indústria de Reparação

de Veículos e Acessórios do Estado de Minas Gerais, tecendo considerações sobre a

atuação desse Sindicato. (- À Comissão de Turismo.)

Do Sr.  Claudio Augusto  Boschi,  Presidente  do  Conselho  Regional  de  Educação

Física da 6ª Região - Minas Gerais (2), confirmando a presença de representante

desse  Conselho  nas  audiências  públicas  da  Comissão  de  Esporte  em  30/4  e

14/5/2013. (- À Comissão de Esporte.)

Do  Sr.  Demetrius  Ferreira  e  Cruz,  Assessor  Especial  do  Ministro  da  Fazenda,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.581/2012, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva.

Da Diretoria do Sindicato dos Servidores do Instituto de Previdência dos Servidores

do Estado de Minas Gerais solicitando o apoio desta Casa para a inclusão no Projeto

de Lei nº 3.843/2013 de dispositivo prevendo reajuste salarial para as carreiras do

Ipsemg. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.843/2013.)

Do  Sr.  Eduardo  Antônio  da  Gama  Guerra  Curado,  Auditor-Chefe  do  FNDE,

encaminhando parecer dessa Auditoria sobre ofício da Secretaria de Educação. (- À

Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição

Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  FNDE  (3)  informando  a  liberação  de  recursos  financeiros  que  menciona,

destinados  a  garantir  a  execução  de  programas  desse  Fundo.  (-  À  Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal de Araxá, prestando informações

relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.680/2011,  em atenção a  pedido  de  diligência  da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.680/2011.)

Do  Sr.  Joaquim  Herculano  Rodrigues,  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça,



86
____________________________________________________________________________

encaminhando  informações  adicionais  sobre  a  viabilidade  do  Projeto  de  Lei  nº

3.893/2013. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.893/2013.)

Do Sr. Jorge Bastos, Diretor-Geral em exercício da ANTT, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 4.176/2012, da Comissão de Defesa do Consumidor.

Da Sra. Maria Cláudia Peixoto de Almeida Paula, Chefe de Gabinete da Secretaria

de  Educação  (4),  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  4.070,

4.085  e  4.118/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  e  4.290/2013,  da

Comissão do Trabalho.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires  (5),  Secretária  de  Casa  Civil,  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 3.819/2012, da Comissão de Direitos

Humanos; 4.050, 4.073, 4.094 e 4.117/2012, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr.  Mário César Silveira e Vieira,  Prefeito  Municipal  de Carmésia,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.831/2013,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.831/2013.)

Do  Sr.  Noé  Francisco  Rodrigues,  Prefeito  Municipal  de  Jacutinga,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.667/2012,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.667/2012.)

Do Sr. Paulo Sérgio Martins Alves, Secretário Adjunto de Planejamento, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.843/2013. (- Anexe-se ao Projeto de Lei

nº 3.843/2013.)

Do Sr. Reginaldo Luiz Silva Freitas, Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba,

encaminhando moção de apoio do Vereador José Divino de Melo, aprovada por essa

Casa Legislativa, à greve dos serventuários de Justiça do Estado. (- À Comissão de

Administração Pública.)

Da Sra.  Terezinha Gonçalves,  Chefe de Gabinete  da  Secretaria  de Políticas  de

Promoção da Igualdade Racial, prestando informações relativas ao Requerimento nº

4.194/2012, da Comissão de Direitos Humanos.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  a  receber  proposições  e  a  conceder  a

palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Presidência as seguintes proposições:

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 53/2013

Acrescenta parágrafo ao art. 189 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  Fica  acrescentado  ao  art.  189  da  Constituição  do  Estado  o  seguinte

parágrafo único:

“Art. 189 - (...)

Parágrafo único - No caso de ocorrer ordem judicial para a realização de despesas

de compra de medicamentos, despesas médico-hospitalares e de internação a serem

custeados pelos Municípios, o Estado obrigatoriamente participará com 75% (setenta

e cinco por cento) do valor.”.

Art.  2º -  Esta emenda à Constituição do Estado entra em vigor na data de sua

publicação.

Salas das Reuniões, 30 de abril de 2013.

Pinduca Ferreira -  Adelmo Carneiro Leão -  Ana Maria  Resende -  Anselmo José

Domingos - Bonifácio Mourão - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duilio de Castro - Elismar Prado -

Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Ivair Nogueira - Liza Prado -

Luzia Ferreira - Marques Abreu - Paulo Guedes - Pompílio Canavez - Rosângela Reis

- Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio.

Justificação:  Em todos os Municípios  do Estado de Minas Gerais  são ajuizadas

ações  de  particulares  postulando  que  o  Município  custeie  individualmente  as

despesas  com aquisição  de medicamentos não encontrados  e  não fornecidos  na

farmácia básica e as despesas médicas, de internação e hospitalares. Assim, criam-

se despesas não previstas no Orçamento, o que, na maioria das vezes, desfalca o

caixa  do  Município  e  provoca  a  extrapolação  até  mesmo  do  limite  de  gastos

obrigatórios com a saúde.

Como sempre é mais rápido ajuizar ação na próprio Município, com vistas a obter

provimento judicial, atitude de fato justificável por parte da pessoa que necessita dos

cuidados  médicos  e  da  medicamentação,  o  Município  passa  a  ser  o  único

responsável  pelo  custeio  dessas  despesas,  que,  de  resto,  por  se  tratar  do  SUS,
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também devem ser satisfeitas tanto pelo Estado de Minas Gerais como pela União

Federal,  sob  pena  de  vir  a  ocorrer  um  desequilíbrio  entre  as  responsabilidades

financeiras de cada um desses entes, com evidente prejuízo para o Município.

Assim,  pretendemos  tornar  mais  proporcional  e  equilibrada  a  divisão  de

responsabilidade  financeira  entre  o  Estado  de  Minas  Gerais  e  os  Municípios  do

Estado, como entes integrantes do SUS. Pretendemos ainda com essa modificação

da Constituição do Estado permitir  que aumente a participação dos Municípios do

Estado na execução das atribuições do SUS.

Pela  capacidade  desta  emenda  de  reparar  um  histórico  prejuízo  causado  aos

Municípios  mineiros,  esperamos  contar  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  sua

aprovação.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.014/2013

Determina  o  pagamento  pelo  Estado  das  despesas  com  o  exame  do  ácido

desoxirribonucleico - DNA - para investigação de crime de estupro nos casos que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado arcará com os custos relativos à realização do exame do ácido

desoxirribonucleico - DNA - para a investigação de crime de estupro, nos processos

judiciais em que a vítima for reconhecidamente pobre, nos termos da legislação em

vigor.

Art. 2º - O benefício de que trata esta lei abrange a coleta de material e a utilização

de técnicas especializadas para identificar o agressor.

Art. 3º - A aplicação do disposto nesta lei se fará de modo progressivo, estando

condicionada à disponibilidade orçamentária e à capacidade financeira do Estado.

Art.  4º  -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de

recursos originários de dotação orçamentária própria.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2013.

Fred Costa
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Justificação: Muitas sentenças penais prolatadas em casos de crimes de estupro,

por ser de difícil comprovação, têm como meio de prova principal a palavra da vítima.

Todavia,  a  vítima  mulher  somente  é  merecedora  de  confiança  quando  tem  um

comportamento social dito como aceitável, observando-se com maior frequência as

características pessoais dos envolvidos do que as próprias circunstâncias nas quais o

delito foi cometido.

Dessa  forma,  o  processo  penal  reproduz  a  violência  de  gênero.  A análise  de

comportamento que é feita pelos operadores jurídicos, sobretudo o Juiz, instaura no

processo  criminal  um processo  de  classificação  de  vítimas  no  qual  algumas  são

merecedoras de respeito e outras são tidas como quem deu motivo à violência, e por

isso mereceram sofrer a agressão. Fomenta-se então a discriminação, principalmente

da mulher, que deveria ter agido de acordo com o seu papel social esperado, nem

sempre desejado, ou seja, deveria ter ficado restrita ao meio privado, em vez de se

aventurar  no  meio  público,  que  a  ela  não  pertence,  e  propaga-se  a  errônea

concepção de um mundo justo, onde recebemos aquilo que merecemos.

A palavra da vítima, apesar de muitas vezes ser o único instrumento que se tem

para  a  comprovação  do  estupro,  somente  é  merecedora  de  confiança  quando  a

mulher  tem  um  comportamento  social  aceitável,  ou  quando  o  agressor  tem  um

comportamento  social  não  aceitável,  ou  quando  for  patologicamente  perturbado,

observando-se  com  maior  frequência  as  características  pessoais  de  ambos,

principalmente da vítima, e depois as circunstâncias nas quais o delito foi cometido.

Os  delitos  sexuais  frequentemente  são  crimes  de  difícil  comprovação.

Primeiramente por serem cometidos, como a maior parte dos crimes sexuais,  em

locais ermos, escondidos,  o que dificulta a existência de uma testemunha que os

comprove visualmente. Portanto,  as testemunhas só poderão contribuir  dando sua

opinião e ressaltando, ou não, o que acharem relevante, subjetiva e objetivamente.

O  exame  de  corpo  de  delito  de  conjunção  carnal  não  atesta  concretamente  a

violência, principalmente se a vítima for adulta, não virgem, ou então se tiver sido

coagida física ou psicologicamente a não resistir à agressão, como, por exemplo, por

meio de arma de fogo ou ameaça de mal injusto.

Dessa feita,  pela  dificuldade de  se  encontrarem  provas  materiais,  a  palavra  da
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vítima é valorizada de forma particular e considerada elemento basilar do processo,

suficiente em alguns casos para condenar o réu.

Apesar  de a jurisprudência entender que a palavra da vítima é satisfatória para

atestar o crime, há uma tendência a somente admiti-la como prova quando a vítima

apresenta características que demonstrem sua confiabilidade.

Segundo Pimentel (1998, pág. 112), “o estupro é o único crime em que a vítima tem

que provar que não é culpada”. Nos casos em que a palavra da vítima é colocada em

questão, a materialidade é a única forma de se comprovar que houve a consumação

do delito.

Quando não há a comprovação material  do estupro,  o  Juiz,  com receio  de  ser

injusto quanto ao réu, submete a vítima a uma análise rigorosa em que não basta o

relato do fato, sendo também realizada a análise sobre sua vida pregressa.

Começa então todo um processo de avaliação do histórico de vida da vítima e do

agressor,  com  a  avaliação  de  informações  como  idade,  antecedentes,  condição

financeira, perspectivas de futuro, passagem em unidades psiquiátricas, entre outras

questões que poderão dar ou não credibilidade aos respectivos depoimentos. São

essas análises, objetivas em alguns casos, mas subjetivas na sua maioria, que irão

demonstrar a relevância ou o valor da palavra da vítima, para o bem ou para o mal.

Nesse contexto, a subjetividade no imaginário de cada magistrado poderá atribuir ou

não  certo  grau  de  confiabilidade  ao  discurso  da  vítima  quando  ela  incrimina  o

agressor.

Todavia, se os dados recolhidos durante essa análise não estiverem de acordo com

aquilo que a sociedade compreende como comportamento adequado, dificilmente a

mulher vítima poderá se valer da sua versão dos fatos para garantir que seu algoz

seja punido,  sobretudo se isso se  coadunar  com o  fato de  esse suspeito  ter  um

estereótipo supostamente incompatível com aquilo que se espera de um criminoso

(Coulouris, 2004).

Nesse diapasão, quais os critérios que darão relevância à palavra da vitima? Qual a

forma de análise feita pelo magistrado que dará credibilidade ao discurso da vítima,

quando da ausência de comprovação material do crime?

Para  a  justiça,  para  que  o  discurso  da  vítima  seja  considerado  plenamente
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consistente e próprio para incriminar o agressor, este deve ser linear, conciso e claro.

A  depoente  também  deve  apresentar  características  comportamentais  e  de

personalidade que deem sustentação ao seu discurso, pois parece mais provável que

pessoas desequilibradas moral  ou psicologicamente possam cometer injustiças ao

denunciar alguém erroneamente.

Todavia,  observamos  que  essa  é  uma  prática  subjetiva  e,  além  disso,

discriminatória. Por exemplo, não se concebe na nossa sociedade machista que um

homem trabalhador e chefe de família seja condenado por estupro com base apenas

no depoimento de uma mulher de comportamento duvidoso e vida liberal.

Dito isso, fica claro que o grau de confiabilidade no discurso da vítima de estupro

será investigado em relação a um contexto, que inclui sua vida pregressa, familiares,

relacionamentos  afetivos  e,  por  fim  e  com  menos  importância,  o  crime  e  as

circunstâncias  em  que  ocorreu.  Como observa  Colouris  (2004,  pág.15),  “o  saber

jurídico, nos casos de crimes sexuais, só acreditará na palavra da vítima se esta for

caracterizada  como  'honesta'.  E  este  conceito  está  intimamente  relacionado  à

questão da moralidade feminina”.

Além do quesito credibilidade-confiança que a mulher deve atender, para que seja

comprovado efetivamente  que ela foi  vítima de estupro,  ela  ainda é  submetida  a

rigorosos testes de resistência, tais como longas audiências, confrontações com o

agressor,  longas  esperar  nos  corredores  de  delegacia  e  fórum,  etc.  Todos  esses

testes  ou  situações  de  resistência  são  criados  inconscientemente  no  intuito  de

verificar se a vítima poderá levar  seu caso adiante.  Em caso positivo,  isso talvez

signifique que ela fala a verdade, porque resistiu. De fato, o martírio ao qual a vítima é

submetida  produz  desmotivação  a  dar  continuidade  ao  processo,  devido  ao

constrangimento  ao  qual  ela  se  vê  obrigada  a  se  submeter  e  a  vivenciar

reiteradamente.

Mesmo  os  comportamentos  ou  reações  que  deveriam  ser  considerados  como

reações  consequentes  à  violência  ou  como consequência  natural  do  trauma,  tais

como o  olhar  vago,  a  fala  tremblante  ou  a  logorreia,  a  amnésia,  o  bloqueio  e  a

incongruência, são vistos como sinais de imprecisão e interpretados como sinais de

falta de credibilidade. Por terem que repetidas vezes expor sua intimidade durante o
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processo, e a isso se soma a pressão que envolve um depoimento, as vítimas nem

sempre logram o êxito de prestá-lo da maneira mais clara, lógica e rica em detalhes,

sobretudo devido à própria natureza do crime de estupro, que por si só é uma invasão

na privacidade física e de espírito de uma pessoa.

Todavia,  segundo os Juízes, o relato tem que ser preciso, sem alterações, sem

esquecimentos.  É  como  se  as  vítimas,  no  momento  de  prestar  o  depoimento,

tivessem que ser máquinas e desconsiderar as emoções decorrentes da violência

sofrida. Além disso, os tribunais desconsideram que cada pessoa, na iminência de

violência, tem diferentes reações e dessa forma estabelecem a reação que deveria

ser  típica  de  uma genuína  vítima  de  estupro.  A negativa  da  vítima tem  que  ser

acompanhada por luta corporal e resistência física demonstrada e deverá ficar claro

que a vítima resistiu  até suas últimas forças até ser vencida. Como afirma Pedra

Jorge, “não basta à mulher dizer não, porque o não pode significar um charmoso sim,

o que nos remonta ao período das cavernas, quando a mulher era arrastada por seu

companheiro pelos cabelos” (s.d., pág.2).

Então,  para  que  haja  uma “comprovação ideal”  que  sustente  a  condenação do

agressor, é necessário que a vítima reúna requisitos que atestem o crime. Não basta

o  seu  relato:  este  deve  ser  coberto  de  precisão  e  objetividade,  logicidade  e

racionalidade, para que o fato seja interpretado como crime.

A melhor de todas as provas é algo que ateste a materialidade da conjunção carnal

forçada, tais como marcas de agressão física. Ou então testemunhas que comprovem

ocularmente o crime. Caso contrário, com a negativa do autor do fato, a investigação

será  projetada  inevitavelmente  para  a  avaliação  do  comportamento  pessoal  dos

envolvidos,  sobretudo  se  existir  entre  eles  uma  relação  anterior.  A mulher  então

deverá  demonstrar  ter  um  comportamento  “honesto”,  correto,  moralmente  aceito,

enquanto o agressor deve atender ao estereótipo do delinquente desempregado, não

inserido no meio social, ou do delinquente maníaco, tarado.

É comum ver Juízes se referindo ao comportamento de ambos, ofendido e ofensor,

como requisito para analisar quem está falando a verdade. Em um crime sem provas

materiais, o magistrado, na ânsia de atestar a veracidade dos fatos, tende a sair do

cenário  do  crime e  a  se  projetar  na  vida  e  no  comportamento  dos  envolvidos.  A
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violência pode então ser comprovada por outros fatores, mas é extremamente difícil

confirmar se houve relação forçada, sem a presença de lesões aparentes. Também

não há como atestar a relação sexual se a mulher for adulta e não virgem. O médico

legista pode até detectar a presença de esperma e atestar se houve uma relação

sexual recente ou não, mas não há como saber se a relação foi ou não consentida e

muito menos identificar o agressor, pois não se pode provar se o material colhido da

conjunção carnal corresponde ao suspeito. A comprovação somente se daria através

do  exame  de  DNA,  mas  não  dispomos  dessa  facilidade  no  departamento  de

investigação do Estado.

Sendo assim, em busca de favorecer a instauração da justiça entre as partes, em

situação tão absurda e delicada,  propomos este projeto  de  lei,  na  expectativa de

viabilizar a comprovação dos fatos. Esperamos contar com o apoio de nossos nobres

pares para sua aprovação.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.015/2013

Estabelece  diretrizes  para  a  promoção  da  educação  para  as  doenças  raras  e

genéticas do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Na adoção de medidas para a promoção da educação para as doenças

raras e genéticas serão observadas as seguintes diretrizes:

I  -  combate  ao  preconceito  e  promoção  da  cidadania  e  da  inclusão  social  das

pessoas com doenças raras e genéticas;

II  -  estímulo  à  realização  de  estudos,  análises  e  discussões  sobre  questões

relativas a doenças raras e genéticas;

III  -  divulgação  de  informações,  estudos  e  experiências  nas  áreas  de  saúde,

educação  e  cidadania  relacionadas  com  o  assunto,  visando  à  qualificação  e  ao

planejamento  de  ações  de  combate  ao  preconceito  e  defesa  da  cidadania  da

população com doenças raras e genéticas;

IV  -  articulação  entre  as  ações  e  os  serviços  voltados  para  as  pessoas  com
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doenças raras e genéticas, com vistas a garantir-lhes o desenvolvimento integral e a

inclusão social;

V - integração entre os órgãos e as entidades relacionados com o tema, visando à

qualificação dos profissionais que lidam com pessoas com doenças raras e genéticas

e orientação dos familiares;

VI - controle social da execução das ações e dos projetos relacionados com o tema.

Art.  2º -  Fica instituído o dia 28 de fevereiro como Dia Estadual  de Atenção às

Doenças Raras.

Art. 3º - Fica instituída a Semana Estadual de Atenção às Doenças Raras, a ser

realizada anualmente na última semana de fevereiro.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2013.

Fred Costa

Justificação:  Existem  diversas  doenças  passíveis  de  transmissão  por  via

hereditária.  Algumas demoram anos para se manifestar,  outras podem provocar a

morte até poucos dias após o nascimento. As doenças genéticas mais comuns são: o

câncer  de  mama,  a  síndrome  de  Down,  a  anemia  falciforme,  a  hemofilia  A,  a

hipertensão arterial, etc.

Assim como as doenças genéticas, as doenças raras precisam de muita atenção

por parte da população e das autoridades públicas. Das mais de sete mil doenças

raras conhecidas, menos de 10% contam com tratamento específico e a maioria de

seus portadores passam anos até obter diagnóstico correto. Segundo o Portal Brasil,

são  doenças  raras  atendidas  pelo  SUS:  ictioses  hereditárias,  hipoparatireoidismo,

insuficiência  adrenal  primária  (doença de Addison),  hiperplasia  adrenal  congênita,

hipotireoidismo  congênito,  angioedema,  deficiência  de  hormônio  do  crescimento

(hipopituitarismo), síndrome de Turner, fibrose cística - manifestações pulmonares e

insuficiência  pancreática,  miastenia  gravis,  doença  celíaca,  esclerose  múltipla,

doença  de  Crohn,  fenilcetonúria,  doença  de  Gaucher,  doença  de  Wilson  e

osteogenesis imperfecta.

“No dia 29 de fevereiro é celebrado o Dia Mundial das Doenças Raras, chamando a

atenção da população e dos profissionais de saúde sobre a falta de recursos para o
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diagnóstico e tratamento de doenças que a maioria das pessoas não conhece.  É

também  um  alerta  dos  pacientes  para  a  falta  de  médicos,  hospitais,  laboratórios

especializados e principalmente o alto custo dos tratamentos.

A maioria dos medicamentos destinados a esse tipo de enfermidade precisam ser

importados. No Brasil não existe fabricação nem estoque. O Ministério da Saúde, em

2011, recebeu 433 notificações, através de ação judicial, para compra de medicação

destinada a pessoas com doenças raras, e desembolsou R$ 167 milhões para que

essas pessoas tivessem acesso ao tratamento.

O Ministério da Saúde acrescenta que a grande questão é o desconhecimento de

qual  a  alteração  genética  que causa cada  tipo  de  doença,  e  que,  enquanto  não

existem  tratamentos  eficazes,  os  enfermos  utilizam  a  medicação  somente  para

amenizar os sintomas.

Pelo SUS existem protocolos de orientação sobre a recomendação de remédios e

exames específicos para 18 tipos de doenças raras. Hoje, apenas 80 hospitais são

preparados para consultas em genética clínica, sendo que os gastos com exames

laboratoriais passam dos R$4 milhões por ano.”.  http://www.ibacbrasil.com/noticias/

enfermagem/doencas-raras-um-diagnostico-desconhecido)

Temos a expectativa de contribuir para o combate ao preconceito e a promoção da

cidadania e da inclusão social das pessoas com doenças raras e genéticas, por meio

de estímulo à realização de estudos,  análises e discussões sobre o tema,  com a

respectiva divulgação de informações, estudos e experiências a respeito,  inclusive

instituindo  o  dia  de  atenção  especial  às  doenças  raras  e  genéticas  e  também  a

semana  estadual  com  o  mesmo  objetivo.  A  intenção  não  é  comemorar,  mas

conscientizar a sociedade e as autoridades para o conhecimento dessas doenças, em

sua  maioria  graves,  incuráveis,  crônicas  e  quase  sempre  degenerativas  e

progressivas.  Por  isso  apresentamos este projeto de  lei  e  esperamos o apoio  de

nossos nobres pares para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.016/2013

Autoriza  o Poder  Executivo  a  ceder  ao  Município  de  Contagem,  em regime de
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comodato,  a  área  e  os  imóveis  destinados  ao  Centro  Social  Urbano  do  Bairro

Eldorado - Cesu-Eldorado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a ceder, em regime de comodato, pelo

prazo de vinte anos, ao Município de Contagem, a área e os imóveis destinados ao

Centro Social Urbano do Bairro Eldorado - Cesu-Eldorado -, localizado na R. Senegal,

229, Bairro Eldorado, no Município de Contagem.

Parágrafo único - A cessão da área e dos imóveis de que trata o “caput” destina-se

ao desenvolvimento de projetos desportivos, sociais, de lazer e entretenimento por

parte do Município.

Art. 2º - O imóvel reverterá automaticamente ao patrimônio do Estado se, no prazo

de  três  anos  contados  da  publicação  desta  lei,  o  comodatário  não  lhe  der  a

destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2013.

Liza Prado

Justificação:  O imóvel  destinado ao  Centro  Social  Urbano do Bairro  Eldorado  -

Cesu-Amazonas -, de propriedade do Estado, foi entregue em comodato, por mais de

20 anos, ao Município de Contagem, que nele realizou investimentos e desenvolveu

projetos desportivos e sociais relevantes.

Contudo, recentemente foi desfeito o comodato e a administração voltou à esfera

do Estado, mais especificamente à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social -

Sedese.

O Município de Contagem sempre colaborou decisivamente com o funcionamento

do  espaço,  mas,  com  o  fim  do  comodato,  fica  impossibilitado  de  fazer  novos

investimentos.

Este projeto de lei objetiva a celebração de novo comodato, para que o Município

de Contagem continue a desempenhar suas ações sociais e desportivas na área em

questão, ficando o Estado desonerado de tais despesas.

Assim, em razão do relevante interesse social deste projeto de lei,  espero apoio

desta Casa para a sua aprovação.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 4.017/2013

Autoriza  o Poder  Executivo  a  ceder  ao  Município  de  Contagem,  em regime de

comodato,  a  área  e  os  imóveis  destinados  ao  Centro  Social  Urbano  do  Bairro

Industrial - Cesu-Amazonas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a ceder ao Município de Contagem, em

regime de comodato, pelo prazo de vinte anos, a área e os imóveis destinados ao

Centro  Social  Urbano  do  Bairro  Industrial  -  Cesu-Amazonas,  localizado  na  Rua

Marques do Paraná, nº 95, Bairro Industrial, no Município de Contagem.

Parágrafo único - A cessão da área e dos imóveis de que trata o “caput” destina-se

ao desenvolvimento de projetos desportivos, de lazer, de entretenimento e sociais,

por parte do Município.

Art. 2º - O imóvel reverterá automaticamente ao patrimônio do Estado se, no prazo

de  três  anos  contados  da  publicação  desta  lei,  o  comodatário  não  lhe  der  a

destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2013.

Liza Prado

Justificação: O imóvel destinado ao Centro Social Urbano do Bairro Amazonas -

Cesu-Amazonas, de propriedade do Estado, foi entregue em comodato, por mais de

20 anos, ao Município de Contagem, que nele realizou investimentos e desenvolveu

projetos desportivos e sociais relevantes.

Contudo, recentemente foi desfeito o comodato e a administração voltou à esfera

do Estado, mais especificamente à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

O Município de Contagem sempre colaborou decisivamente com o funcionamento

do  espaço,  mas,  com  o  fim  do  comodato,  fica  impossibilitado  de  fazer  novos

investimentos.

Dessa maneira, esta proposição normativa objetiva a celebração de novo comodato

com o Município de Contagem, para que este possa continuar no desempenho de
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suas ações sociais e desportivas na área em questão, ficando o Estado desonerado

de tais despesas.

Assim, em razão do relevante interesse social deste projeto de lei,  espero apoio

desta Casa para a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 4.018/2013

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de São Gonçalo do Rio Abaixo o trecho que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho da Rodovia MG-129,

entre  o  Km  45,5  e  o  Km  48,  compreendido  entre  o  entroncamento  da  MG-343

Chapada e São Gonçalo do Rio Abaixo.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Gonçalo do

Rio Abaixo a área de que trata o art. 1º.

Parágrafo único - A área a que se refere o “caput” deste artigo integrará o perímetro

urbano do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo.

Art. 3º - O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único

do art. 2º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2013.

Gustavo Valadares

Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de São Gonçalo do Rio Abaixo o trecho que especifica.

Justificamos o pedido em razão do grande interesse deste Município no referido

trecho, tendo em vista a expectativa de urbanização e crescimento da cidade.

Diante  do  exposto,  pedimos  o  apoio  e  a  compreensão  dos  nobres  pares  à

aprovação deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 4.019/2013

Dispõe  sobre  o  transporte  rodoviário  turístico  receptivo  intermunicipal  e

metropolitano e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - O transporte rodoviário turístico receptivo intermunicipal e metropolitano

somente poderá ser realizado mediante autorização especial do órgão específico do

Poder Executivo, observadas as condições estabelecidas nesta lei e em decreto.

Art.  2º  -  Entende-se  por  transporte  rodoviário  turístico  receptivo  o  transporte

previsto no contrato de serviço de turismo receptivo, realizado por agência de turismo

ou por ela intermediado junto à transportadora turística, de natureza eventual, não

aberto ao público, destinado exclusivamente ao traslado de turistas entre o aeroporto

e o local de destino, vedada qualquer característica de transporte público.

Parágrafo único - A atividade de intermediação de agência de turismo compreende

a oferta,  a reserva  e a venda a consumidores de serviços turísticos  fornecidos a

terceiros, no que se incluem os meios de transporte.

Art.  3º  -  O  cadastro  para  prestação  do  transporte  rodoviário  turístico  receptivo

deverá ser feito juntamente ao órgão competente.

Art. 4º - O veículo utilizado para o serviço de transporte turístico receptivo, além das

exigências  previstas  no  Código  de  Trânsito  Brasileiro  -  CTB  -  e  resoluções  do

Conselho Nacional de Trânsito - Contran -, deverá ter capacidade para, no mínimo,

oito passageiros sentados, excluído o motorista.

Parágrafo único - Os veículos autorizados destinados ao transporte na atividade de

turismo receptivo de pessoas deverão estar licenciados no Estado de Minas Gerais.

Art. 5º - O condutor que realizará a prestação do serviço deverá ser habilitado nas

categorias “D” ou “E”.

Art. 6º - A autorização para a prestação de transporte rodoviário turístico receptivo

intermunicipal e metropolitano é condicionada ao cadastramento prévio e válido do

autorizatário, do condutor e do veículo, na forma estabelecida em Decreto.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias após a
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data de sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação:  O  transporte  rodoviário  turístico  receptivo  intermunicipal  e

metropolitano  tem  por  finalidade atender  aqueles  turistas  que vêm ao  Estado  de

Minas Gerais por intermediação de uma agência de viagens e que precisam de algum

tipo de transporte para fazer o translado entre o aeroporto e o local de destino.

Embora o Decreto nº 46.183, de 14 de março de 2013, também trate da matéria,

criou um desconforto entre os condutores de táxi e condutores de vans de transporte,

haja  vista  que  ambos  perderiam  muitos  passageiros  para  os  transportadores

previstos  no  decreto,  já  que  este  permite  que  o  transporte  rodoviário  turístico

receptivo intermunicipal  seja realizado em veículos com capacidade para até sete

passageiros.

Com a previsão do Decreto nº 46.183, de 2013, os taxistas não teriam direito de

atender  esses  passageiros,  pois  há  a  necessidade  de  emissão  de  autorização

especial, que não pode ser utilizada em táxis, já que estes possuem características

de transporte público; e os transportadores que trabalham com vans de transporte,

regulamentados  pelo  Decreto  nº  44.035,  de  1º  de  junho  de  2005,  também  não

poderiam  atender  aos  passageiros  de  transporte  rodoviário  turístico  receptivo

intermunicipal e metropolitano, pois a capacidade das vans é superior  ao máximo

previsto no Decreto nº 46.183, de 2013.

Sendo  assim,  o  projeto  de  lei  pretende  corrigir  o  problema gerado  para  essas

classe. Ressalte-se que tal medida não causará nenhum ônus aos turistas, pois eles

poderão agir conforme sua conveniência e escolherão o transporte que melhor lhes

atender.

Nestes termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 398/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.020/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Elói  Mendes  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Elói Mendes o

imóvel constituído por um lote de terreno medindo 950 m², situado na R. Quintino

Bocaiúva, registrado sob o nº 1.110, Livro nº 3-B, folha 7, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Elói Mendes.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  mencionado  no  “caput”  deste  artigo  destina-se  à

construção de um centro municipal de tecnologia, estudos e pesquisa.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2013.

Dilzon Melo

Justificação: O projeto de lei em causa tem por escopo autorizar o Poder Executivo

a doar ao Município de Elói Mendes o imóvel constituído por um lote de terreno com

área de 950 m² situado na R. Quintino Bocaiúva, nesse Município.

Conforme preceitua o parágrafo único do art. 1º da referida proposição, o imóvel

deverá ser destinado à construção de um centro municipal de tecnologia, estudos e

pesquisa, indicando assim o atendimento ao interesse público, que deve nortear o

negócio jurídico em causa.

Ademais, para atender a essa mesma exigência, observe-se que o art. 2º prevê a

reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da

lavratura da escritura de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa de que trata a proposição é exigida pela Lei Federal nº

4.320, de 1964, que contém normas gerais de direito financeiro para elaboração e

controle dos orçamentos e balanços da União,  dos Estados,  dos Municípios e do

Distrito  Federal,  em  especial  no  §  2º  de  seu  art.  105,  ao  estabelecer  que  a

movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser
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realizada com a referida autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência

de domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o erário nem

acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 4.021/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores da Beira do

Córrego Marques - APPM -, com sede no Município de Riachinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

da Beira do Córrego Marques - APPM -, com sede no Município de Riachinho.

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

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2013.

Dilzon Melo

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores da Beira do Córrego Marques

-  APPM -,  com  sede  no  Município  de  Riachinho,  é  uma entidade  civil,  sem  fins

lucrativos,  com prazo de duração indeterminado.  Tem por  finalidades:  organizar  a

comunidade  por  meio  do  trabalho  coletivo;  buscar  o  desenvolvimento  do  setor

agropecuário; promover cursos de formação política, social e profissional; representar

e  defender  os  interesse coletivos  dos associados;  divulgar  a  cultura  e  o  esporte;

proteger o meio ambiente; filiar-se a outras entidades congêneres em nível regional

ou estadual, sem perder o poder de decisão.

No  desenvolvimento  de  suas  atividades,  a  Associação  não  faz  nenhuma

discriminação por motivo de raça, cor, sexo ou religião.

Diante da importância das ações da entidade, contamos com o apoio dos nobres

pares para aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

PROJETO DE LEI Nº 4.022/2013

Declara de utilidade pública a Quatro Estações Ações Sociais - Queas -, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Quatro Estações Ações Sociais  -

Queas - , com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2013.

Rogério Correia

Justificação:  A  Quatro  Estações  Ações  Sociais  -  Queas  -,  fundada  em  3  de

novembro de 2006,  é  uma associação  sem  fins  lucrativos,  que terá  duração  por

tempo indeterminado,  com sede e foro no Município de Belo Horizonte e tem por

finalidades:  acolher  e  assistir  a  criança,  o  adolescente  e  o  jovem,  promovendo

atividades socioeducativas, acompanhamento escolar e preparação para o mercado

de trabalho, inclusive para o primeiro emprego; promover a capacitação e formação

das crianças, dos adolescentes, jovens, adultos e dos idosos por meio de encontros,

oficinas,  seminários,  debates,  cursos,  reuniões,  entre  outros,  destinados  à

informação,  divulgação  orientação,  articulação  e  troca  de  experiências  entre  os

grupos e pessoas afins; contribuir  para o processo de alfabetização e qualificação

profissional para adultos e idosos, entre outras.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.023/2013

Dispõe sobre medidas de prevenção e combate à dengue no Estado e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  O  Estado  adotará  medidas  de  prevenção  e  combate  à  dengue,  em

consonância com o que determina a legislação federal e a estadual, observados os

objetivos e diretrizes previstos nesta lei.

Art. 2° - Como medida de prevenção e combate à dengue, o Estado elaborará o

Plano Estadual de Educação em Saúde e Mobilização Social contra a Dengue, que

incluirá:

I - notificação dos casos da dengue no Estado, conforme normatização estadual e

federal;

II - investigação epidemiológica de casos notificados, surtos e óbitos por dengue;

III - busca ativa de casos de dengue nas unidades de saúde públicas, privadas e

filantrópicas;

IV - vigilância epidemiológica da dengue;

V - coleta e envio ao laboratório de referência de material de casos suspeitos de

dengue para diagnóstico e isolamento viral, quando indicado;

VI - levantamento de índice de infestação;

VII - execução das ações de controle mecânico, químico e biológico do vetor da

dengue;

VIII - divulgação de informações e análises epidemiológicas da dengue;

IX - gestão dos estoques de insumos estratégicos, inclusive com abastecimento dos

executores das ações previstas, nos Municípios do Estado;

X - coordenação e execução das atividades de educação em saúde e mobilização

social de abrangência municipal;

XI  -  apresentação  bimestral  dos  resultados  do  plano  de  que  trata  esta  lei  ao

Conselho Estadual de Saúde;

XII - campanhas permanentes de esclarecimentos sobre as formas de prevenção e

erradicação da dengue;

XIII - serviço de informação à população;

XIV  -  fiscalização  de  imóveis,  edificados  ou  não,  que  sediem  estabelecimentos

públicos, privados ou mistos, inclusive residências, visando à orientação e à aplicação

de sanções previstas em lei;

XV - imposição de penalidades, nos casos previstos e de acordo com a legislação
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pertinente;

XVI  -  pesquisa,  em parcerias  com universidades e escolas públicas e privadas,

sobre alternativas para incrementar as ações de controle da dengue.

Art. 3°- O Plano Estadual de Educação em Saúde e Mobilização Social contra a

Dengue terá como diretrizes:

I  -  a introdução de conteúdos programáticos, inseridos de forma transversal nas

escolas  da  rede  pública  de  ensino,  que  esclareçam  aspectos  relacionados  à

transmissão da dengue, favorecendo sua prevenção;

II - a criação e o apoio de comitês de vigilância ambiental nos Municípios, com o

objetivo  de,  periodicamente,  divulgar  dados  relativos  à  infestação  de  cada  área,

favorecendo a mobilização das comunidades atingidas;

III-  o estímulo ao debate permanente pelos Municípios sobre a dengue, a fim de

desenvolver alternativas para o efetivo controle da doença;

IV - o apoio à criação de comissões municipais permanentes de acompanhamento

do Plano Estadual de Prevenção e Controle da Dengue;

V - o estudo de estratégias de comunicação social e esclarecimento da população

sobre  as  causas  e  consequências  da  dengue,  fomentando  o  envolvimento  da

sociedade;

VI - o estímulo à produção de materiais educativos e informativos;

VII - o serviço de informação e orientação sobre a dengue, que utilizará os mais

variados recursos de infraestrutura disponíveis;

VIII - o processo de capacitação de recursos humanos, especialmente os da área

de saúde envolvidos no combate à dengue, os da área de educação e as lideranças

municipais, nas ações de prevenção e controle da doença;

IX - o estímulo à produção, ao registro e à documentação de pesquisas científicas

nas áreas de educação em saúde e mobilização social, visando ao aprimoramento e

ao incentivo à criação de novos recursos para o controle da dengue;

X - o estímulo, a divulgação, o registro e a documentação de experiências positivas

na área de educação em saúde e mobilização social no controle da dengue;

XI  -  o  apoio  e  o  incentivo  ao  desenvolvimento  e  à  divulgação  de  soluções

alternativas nos Municípios que contribuam para a prevenção e o controle da dengue;
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XII - a criação de mecanismos e indicadores para acompanhamento e avaliação

das ações de educação em saúde e mobilização social na prevenção e no controle da

dengue, sob a coordenação da Fundação Estadual de Combate à Dengue - FECD.

Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, no prazo de cento e oitenta

dias contados da data de publicação desta lei, a Fundação Estadual de Combate à

Dengue - FECD -, com personalidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos,

prazo de duração indeterminado, sede e foro no Município de Belo Horizonte.

Parágrafo único - A FECD terá patrimônio e receita próprios, autonomia gerencial,

orçamentária e financeira e será vinculada à Secretaria de Estado de Saúde.

Art.  5°  -  Compete  à  FECD  a  elaboração  e  a  execução  do  Plano  Estadual  de

Prevenção e Controle da Dengue, de que trata esta lei, podendo, para tanto, firmar

parcerias com entidades públicas e privadas, em articulação com o Poder Legislativo,

o Poder Judiciário, o Ministério Público e os Municípios do Estado.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2013.

Rogério Correia

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.

102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.024/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Amanu  -  Educação,  Ecologia  e

Solidariedade, com sede no Município de Jaboticatubas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Amanu  -  Educação,

Ecologia e Solidariedade, com sede no Município de Jaboticatubas.

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

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2013.

Rogério Correia

Justificação: A Associação Amanu - Educação, Ecologia e Solidariedade, também

designada abreviadamente Amanu,  é  uma associação de  direito  privado sem fins

lucrativos,  fundada  em  30  de  setembro  de  2007,  com  sede  no  Município  de
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Jaboticatubas  e  tem  por  finalidade,  entre  outras:  promover  ou  apoiar  ações

desenvolvidas por organizações populares de base comprometidas com elevação da

qualidade de vida das comunidades em que estão inseridas; incentivar práticas sob

os princípios da agroecologia, permacultura, economia popular solidária,  educação

popular,  agricultura  urbana  e  melhoria  do  meio  ambiente,  voltadas  à  infância,

adolescência, juventude, idade adulta e a pessoas idosas.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972 de 27/7/1998.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.025/2013

Proíbe  a  cobrança  de  valores  adicionais  em  matrículas  ou  mensalidades  de

estudantes com síndrome de Down, autismo, transtorno invasivo do desenvolvimento

e outras síndromes e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as instituições de ensino proibidas de cobrar valores adicionais em

matrículas, renovações de matrícula ou mensalidades de estudantes com síndrome

de Down, autismo, transtorno invasivo do desenvolvimento e outras síndromes.

Art.  2º - As instituições de ensino preparar-se-ão para receber o aluno especial,

dispondo  de  corpo  docente  qualificado para  tanto,  sem  que isso  implique  gastos

extras para o aluno especial.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2013.

Gilberto Abramo

Justificação: Esta proposição tem por finalidade garantir os direitos dos estudantes

com  síndromes  ou  transtornos,  zelando  por  sua  inclusão  social  e  combatendo  a

discriminação de que são vítimas.

A convivência desses alunos na sociedade por intermédio das instituições de ensino

escolar  os  ajuda a  desenvolver  habilidades  sociais,  acadêmicas  e  comunicativas,
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bem como um senso de autoaceitação e autovalorização. Pesquisas demonstram que

os alunos especiais inseridos em instituições de ensino tornam-se mais sociais e mais

comunicativos  e  têm  redução  significativa  de  comportamentos  considerados

inapropriados para salas de aula, tais como balançar o corpo ou as mãos ou fazer

sons e ruídos.  Até mesmo os pais  desses alunos se sentem mais encorajados  a

participar da educação de seus filhos quando estes estão incluídos em salas de aula

regulares.

Recentemente  vimos  nos  jornais,  na  televisão  e  em  outros  veículos  de

comunicação atos discriminatórios cometidos por instituições de ensino contra esses

estudantes. Trata-se da cobrança de taxas de matrícula adicionais e até mesmo da

imposição da contratação de profissional para acompanhar esses alunos.

Não se deve esquecer que se está diante de uma relação de consumo, pois o

contrato firmado entre a instituição de ensino e o estudante é regido também pelo

Código de Defesa do Consumidor, que em seu art. 51, inciso IV, declara nulas de

pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços

que  “estabeleçam  obrigações  consideradas  iníquas,  abusivas,  que  coloquem  o

consumidor em desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Além disso, a cobrança de taxa adicional é uma afronta à igualdade de condições

para o acesso e a permanência do aluno especial na escola.

Essa conduta ilícita afronta princípios constitucionais como o previsto no “caput” do

art. 5º, que estabelece que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer

natureza”,  e  transforma  os  pais  dos  alunos  especiais  em  reféns  de  exigências

absurdas.

É inegável a relevância deste projeto de lei, que visa extirpar da sociedade esse

tipo  de  prática  abusiva.  Por  isso,  solicito  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  sua

aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.923/2013,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.026/2013

Dispõe sobre a obrigatoriedade de que seja acompanhada de fundamentação a
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notificação da decisão de recurso contra a penalidade por infração à legislação de

trânsito, de competência estadual, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - A notificação da decisão de recurso contra a penalidade por infração à

legislação  de  trânsito,  de  competência  estadual,  conterá  a  fundamentação  da

decisão.

Art.  2º  -  O  Departamento  de  Trânsito  de  Minas  Gerais  -  Detran-MG  -  deverá

disponibilizar a decisão a que se refere o art. 1º, na íntegra, em seu sítio eletrônico.

Art.  3º  -  Fica  assegurada  aos  condutores  a  possibilidade de protocolar  recurso

contra penalidade pela  internet,  em sítio  próprio  do  Detran-MG,  sempre  mediante

certificação digital.

Art. 4° - Ulterior disposição regulamentará a execução desta lei.

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

dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2013.

Pinduca Ferreira

Justificação: Conforme o art. 24, inciso XI, da Constituição Federal, compete aos

Estados legislar sobre assuntos referentes a procedimentos em matéria processual.

Assim, também cabe ao Estado legislar sobre a matéria tratada neste projeto.

Uma  das  atribuições  do  Detran-MG  é  a  de  aplicar  e  julgar  recursos  contra

penalidades por infrações de competência estadual, previstas no Código de Trânsito

Brasileiro, notificando os infratores e arrecadando as multas aplicadas.

Ocorre que a notificação da decisão de recurso contra a penalidade por infração à

legislação  de  trânsito  é  encaminhada  ao  condutor  apenas  com  a  indicação  de

deferimento ou indeferimento. Os fundamentos da decisão não são encaminhados,

impedindo que o condutor saiba de pronto,  por  exemplo,  porque teve sua defesa

indeferida.

Em respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla

defesa,  toda  decisão  advinda  de  recurso  deve  ser  fundamentada,  assim  como

somente com amplo acesso aos fundamentos e às razões que levaram o julgador a
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decidir por determinado resultado pode-se garantir o cumprimento do mandamento

constitucional.  Destarte,  a administração pública tem o dever de disponibilizar tais

informações de maneira simples e transparente.

Na  verdade,  todas  as  decisões  administrativas  que  não  analisem  as  questões

fáticas apresentadas na defesa são nulas. Tal nulidade poderá, inclusive, acarretar a

invalidação do auto de infração e multa. Quanto a essa questão, o Poder Judiciário já

se manifestou, “in verbis”:

“Mandado de segurança. Multa de trânsito. Penalidade de apreensão e suspensão

da CNH. Ausência de motivação do ato e de sua válida intimação. Nulidade.

Os atos praticados pelo DETRAN, notadamente os restritivos de direitos, devem ser

necessariamente motivados, sob pena de nulidade, nos termos do art. 265 do Código

de Trânsito Brasileiro. Por consequência, é nula a decisão que aplica penalidade de

suspensão  do  direito  de  dirigir  sem  levar  em  conta  as  razões  da  defesa,  sem

fundamentar  a  decisão e  ainda sem intimar  validamente  o  motorista”.  (APC/RMO

2001 01 1 023900-6. Quinta Turma Cível. Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati. DJU,

12/2/2004, pág. 53.)

Além disso, este projeto prevê que o órgão estadual responsável pela autuação

deverá disponibilizar a decisão, na íntegra, pela internet, via sítio eletrônico. Nessa

linha,  cumpre-nos  citar  a  experiência  do  Departamento  Estadual  de  Trânsito  do

Paraná¹, que já disponibiliza os fundamentos das decisões por esse meio. Além do

Paraná, o Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro² também já recebe

protocolos de recurso via internet.

Assim,  propomos a adoção de medida similar,  com o uso do certificado digital,

mecanismo  eletrônico  que  garante  proteção  à  troca  virtual  de  documentos,

mensagens e dados, com validade jurídica.

¹ Departamento de Trânsito do Estado do Paraná. Consulta de processo de recurso

de  multas.  Disponível  em:  http://www.detran.pr.gov.br/modules/consultas_externas/

index.php?url=http://www1.detran.pr.gov.br/detran_novo/consultas/multas/proc_rec_

multas_ form.html

²  Departamento  de  Trânsito  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro.  Sistema  de

Monitoramento  de  Infrações  de  Trânsito.  Disponível  em:
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http://gaide.detran.rj.gov.br:8080/SMITWEB/acessoTool.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Fábio

Cherem. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.936/2013, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.027/2013

Autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a doar ao

município de Barbacena o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  a  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fhemig  -

autorizada a doar ao município de Barbacena imóvel com área de 8.481m² (oito mil,

quatrocentos e oitenta e um metros quadrados), a ser desmembrado de área maior,

situado no lugar denominado Olaria, no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena,

no Município de Barbacena, matriculado sob o nº 36.036, pág. 60, Livro 3-AN, no

Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barbacena/MG.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput  deste  artigo  destina-se  à

implantação do Centro Viva Vida.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador, se, findo o

prazo de três anos contados do registro da escritura pública de doação, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta ei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2013.

Lafayette de Andrada

Justificação: O Centro Viva Vida faz parte do conjunto de ações do Programa Viva

Vida. O principal objetivo é reduzir a mortalidade materna e infantil, além de prevenir

o  câncer  de  próstata,  de  mama e  de  colo  do  útero.  Sabe-se  que  o  diagnóstico

precoce dessas doenças e seu encaminhamento em tempo hábil não só diminuem o

índice de óbitos,  como fortalecem e melhoram a qualidade da saúde pública  nos

Municípios onde está implantado.

O atendimento no Centro Viva Vida prioriza a atenção à saúde sexual e reprodutiva

de  homens  e  mulheres  e  cuida  da  saúde  da  criança.  Não  temos  dúvida  que  a

instalação  do  Programa  no  município  de  Barbacena  vai  fortalecer  a  rede  de
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assistência pública naquele município.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, e Fiscalização Financeira para

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

PROJETO DE LEI Nº 4.028/2013

Declara  de  utilidade pública  a  Associação  Protetora  dos  Animais,  com  sede  no

Município de Tupaciguara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais,

com sede no Município de Tupaciguara.

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

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Associação Protetora dos Animais, fundada em 14 de julho de 2011,

é uma instituição civil, sem fins lucrativos, de caráter socioambientalista, com duração

por tempo indeterminado. No desenvolvimento de suas atividades, não faz qualquer

discriminação de raça, cor, sexo ou religião.

Tem  por  objetivos  o  bem-estar  animal  e  as  relações  harmoniosas  entre  seres

humanos  e  animais.  Promove  o  voluntariado  visando  a  execução  das  metas  da

associação, bem como a realização de ações de defesa e proteção de animais.

Sua diretoria  é constituída de  membros de reconhecida idoneidade moral,  nada

constando  que  desabone  sua  conduta.  Outrossim,  a  entidade  não  remunera  os

membros  de  sua  diretoria  pelo  exercício  de  suas  funções,  não  distribui  lucros,

vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma

forma.  Por  fim,  é  previsto  ainda no seu estatuto  que,  no  caso de dissolução  da

entidade, os bens remanescentes serão destinados à pessoa jurídica qualificada nos

termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, preferencialmente com o mesmo objetivo

social.

Assim, por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio

dos nobres pares para a aprovação do projeto apresentado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

PROJETO DE LEI Nº4.029/2013

Declara  de  utilidade  pública  o  Centro  Espírita  Jesus  de  Nazaré,  com  sede  no

Município de Tupaciguara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Jesus de Nazaré, com

sede no Município de Tupaciguara.

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

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação:  O Centro Espírita  Jesus de Nazaré,  fundado em 21 de outubro de

1997, é uma instituição civil, sem fins lucrativos, de caráter assistencial e filantrópico,

com duração por tempo indeterminado. No desenvolvimento de suas atividades não

faz qualquer discriminação de raça, cor, sexo ou religião.

Tem  por  objetivos  a  prática  da  caridade  cristã,  inclusive  através  de  obras  de

assistência e promoção humanas, tais como a distribuição de cestas de alimentos e

outras atividades.

Sua diretoria  é constituída de  membros de reconhecida idoneidade moral,  nada

constando  que  desabone  sua  conduta.  Outrossim,  a  entidade  não  remunera  os

membros  de  sua  diretoria  pelo  exercício  de  suas  funções,  não  distribui  lucros,

vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma

forma.

Assim, por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio

dos nobres pares para a aprovação do projeto apresentado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Trabalho  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.030/2013

Dispõe  sobre  a  implantação  do  sistema  biométrico  de  identificação  de  recém-

nascidos no Estado e da outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  O Estado implantará  o sistema biométrico de identificação nos recém-

nascidos nas maternidades e hospitais públicos e privados.

Art.  2º  -  O  sistema de identificação  biométrico  dos  recém-nascidos  consiste  na

implantação de um banco de dados civil vinculando as impressões digitais dos recém-

nascidos aos de suas mães.

Art. 3 - As impressões digitais serão recolhidas por leitor biométrico eletrônico que

será implementado e controlado pelas maternidades e hospitais.

Art. 4º - As impressões digitais dos recém-nascidos serão recolhidas imediatamente

após o seu nascimento.

Art. 5º - Para o cumprimento do disposto no “caput” do art. 3º desta lei, as despesas

decorrentes de sua implementação, no que se refere às maternidades e hospitais

públicos, ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se

necessário.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias

contados a partir da data de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2013.

Luzia Ferreira

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo criar um sistema de identificação

mais eficiente do que o atualmente em vigor em nosso Estado. O atual sistema de

coleta de desenhos papilares dos pés com tinta não é eficiente, uma vez que a coleta

muitas vezes inviabiliza a leitura técnica dos desenhos.

Esse sistema servirá como importante fator de prevenção na resolução de casos de

subtração e troca de bebês nas maternidades, podendo até auxiliar  nos casos de

abandono de recém-nascidos.

A implantação de equipamentos leitores de impressão digital aliada ao banco de

dados  de  recém-nascidos  em  aeroportos  e  rodoviárias  também  facilitará  a

identificação  da  pessoa  que  acompanha  um  bebê  ou  uma criança,  em  qualquer

viagem, coibindo crimes contra as crianças.

Nesse  sentido,  solicito  aos  meus  nobres  pares  o  necessário  apoio  para  o

aperfeiçoamento e a aprovação do referido projeto de lei.
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-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  Segurança  Pública  e

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº4.031/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do  Cerradinho  de

Deolinda Cândida de Jesus, com sede no Município de Cana Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  decretada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do

Cerradinho de Deolinda Cândida de Jesus, com sede no Município de Cana Verde.

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

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2013.

Rômulo Viegas

Justificação: A Associação dos Moradores do Cerradinho de Deolinda Cândida de

Jesus,  com  sede  no  Município  de  Cana  Verde,  é  uma entidade  filantrópica  cuja

finalidade  é  atender  idosos,  jovens  e  crianças  que  necessitam  de  amparo.

Desenvolve  junto  aos  assistidos  trabalho  social  por  meio  do  qual  distribui

gratuitamente benefícios recebidos de órgãos públicos.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  parlamentares  desta  Casa

Legislativa para aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.032/2013

Acrescenta o § 3º ao art. 94 da Lei nº 14.310, de 19 de Junho de 2002.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O art.  94 da Lei  nº 14.310,  de 19 de Junho de 2002, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 3º:

Art. 94 - (...)

§ 3º - O militar reabilitado, nos termos do “caput” deste artigo, com o cancelamento

das penas disciplinares, será reclassificado no conceito B, com zero ponto.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 30 de abril de 2013.

Cabo Júlio

Justificação: Desde a sanção governamental da Lei nº 14.310, de 14 de junho de

2002, que promulgou o novo Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de

Minas Gerais, já se passaram 11 anos, lapso temporal duas vezes maior ao previsto

para sua revisão, conforme determinação do legislador constitucional, que, por meio

da Emenda à Constituição do Estado nº 39, de 2000, assegurou anistia aos policiais

militares que participaram do movimento dos praças de 1997 e autonomia ao Corpo

de Bombeiros Militar e determinou a revisão obrigatória da legislação disciplinar e do

Estatuto de Pessoal da Polícia Militar, diploma legal que foi encaminhado a esta Casa

Legislativa e arquivado no encerramento da legislatura.

Não obstante o trabalho louvável levado a efeito pela comissão conjunta instituída e

designada  pelo  Comando  da  Polícia  Militar  e  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar,

composta  paritariamente  por  oficiais  e  praças,  que  em  prazo  exíguo  de  45  dias

elaboraram os  anteprojetos  tanto  do  Código  de  Ética  e  Disciplina  dos  Militares  -

CEDM -, norma que se pretende alterar com este projeto, quanto do anteprojeto do

Estatuto de Pessoal da Polícia Militar - EPPM -, com a entrada em vigor da “novatio

legis” disciplinar e sua interpretação e aplicação pela administração pública militar,

algumas  de  suas  disposições  apresentaram  descompasso  com  o  espírito  do

legislador, como sói acontecer com o art. 94, que dispõe sobre o cancelamento das

penas disciplinares, com natureza jurídica indutória, com o termo de prova para a

reabilitação do conceito do militar, fixado em cinco anos sem nenhuma punição.

Com  a  interpretação  restritiva  do  alcance  do  referido  dispositivo  e  a  lacuna

legislativa sobre como se daria a reclassificação do conceito dos militares, os efeitos

aos  quais  o  legislador  também  se  referiu  no  instituto  do  cancelamento  estão  se

propagando para além do cancelamento das punições, com repercussão em outros

direitos e garantias da carreira profissional.

Noutro passo, com a alteração que se propõe e a revisão da disposição em apreço,

se estará aprimorando a norma que dispõe sobre tão importante instituto, que, além

de  cumprir  a  finalidade  de  possibilitar  ao  infrator  disciplinar  sua  reabilitação

profissional, com consequente reclassificação de conceito, passará a funcionar como
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instrumento imprescindível de política e justiça disciplinar, com efeitos na prevenção

de desvio de condutas disciplinares e administrativas, e como critério objetivo para

que se cumpram as finalidades originariamente estabelecidas no projeto de legislação

disciplinar do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais.

Em  monografia  apresentada  na Polícia  Militar  como requisito  para  conclusão  e

aprovação  no  Curso  de  Especialização  em  Segurança  Pública,  o  problema ficou

comprovado, com a clara aferição dos efeitos que tal lacuna e interpretação restritiva

provocaram no instituto  do art.  94  do  CEDM,  sendo certo  que  atualmente  temos

centenas de militares que, apesar de terem cumprido a sanção-prova pelo período de

cinco  anos,  ainda  ficam  prejudicados,  no  processo  de  ascensão  e  progressão

profissional, pelo traslado dos efeitos inerentes à punição disciplinar para além do

benefício do cancelamento.

Vale lembrar que, no revogado regulamento disciplinar, havia a previsão de que o

militar atingido em seu comportamento pela aplicação de penalidades disciplinares

pudesse se reabilitar e reclassificar seu comportamento, com regras próprias. Este

projeto somente inclui dispositivo com a finalidade de que a vontade do legislador

prevaleça e de que seja cumprida a finalidade de reabilitação e reclassificação do

conceito do policial militar e do bombeiro militar.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Administração  Pública  para  parecer,  nos  termos  do  art.  193,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.033/2013

Declara  a  Orquestra  Sinfônica  da  Policia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais

patrimônio cultural dos mineiros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica a Orquestra Sinfônica da Policia Militar do Estado de Minas Gerais

declarada patrimônio cultural dos mineiros.

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

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2013.

Cabo Júlio

Justificação: A história da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais se
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confunde  com  a  história  da  música  erudita  no  Estado.  De  1949  a  1977

aproximadamente, a música acontecia,  na capital  mineira,  graças aos músicos da

PMMG. Funcionavam outras orquestras no Estado, como a Orquestra Estadual e a

Orquestra Sinfônica de Belo Horizonte, que posteriormente se uniram e formaram a

Sociedade Mineira de Concertos Sinfônicos. Contudo, a maioria dos seus músicos

eram oriundos da orquestra da PMMG ou alunos da Escola de Formação Musical,

também da PMMG.

A Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais é uma das mais antigas do

Estado, e a primeira apresentação se realizou em 18 de março de 1949, às 20 horas,

no ginásio do Departamento de Instrução - DI. Essa apresentação teve a direção e

regência do assistente do maestro Vila-Lobos, 1º Ten.-Músico Sebastião Viana, que

veio do Rio de Janeiro especialmente convidado para esse evento, e foi dedicada à

imprensa da Capital pelo Cel. José Vargas da Silva, Comandante-Geral da Polícia

Militar, com a presença dos Srs. José de Magalhães Pinto, Secretário de Finanças,

Abílio  Machado  Filho,  do  gabinete  do  Governador  do  Estado,  Oficiais  da  Polícia

Militar, do professor Onofre Mendes Júnior, Procurador-Geral do Estado, do maestro

Arthur Bosmans e de importantes nomes que figuravam no cenário artístico da época.

O Maestro Afrânio Lacerda, grande nome da música erudita em Minas Gerais e

aluno  da  Escola  de  Formação Musical  da  PMMG, registra,  em uma entrevista,  o

comentário abaixo:

“Em 1948 foi formada a Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas, que teve

uma história  bem peculiar.  Seu naipe de sopros foi  imediatamente formado pelos

músicos militares que atuavam por todo o Estado de Minas e que, na medida do

possível, iam sendo transferidos para Belo Horizonte a fim de integrar a orquestra. Os

instrumentos  de  cordas  foram  sendo  assumidos  gradativamente  por  músicos

formados dentro da própria Polícia Militar - PM -, que montou uma escola em suas

dependências,  a  qual  contava  com  importantes  músicos-professores,  novamente

alguns vindos do exterior. Vários músicos da orquestra da PM abasteceram de forma

significativa  a  orquestra  da  SMCS (Sociedade  Mineira  de  Concertos  Sinfônicos).”

(LACERDA, p 26, 2009).

A Polícia Militar  presta relevante e importante serviço a seu público interno e à
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sociedade,  com  sua  Orquestra  Sinfônica,  pois  ela  é  o  único  organismo  musical

público que abrilhanta diversos tipos de solenidades oficiais no Legislativo, Executivo

e Judiciário,  assim  como atende a eventos  relevantes  nos  setores  privados  mais

importantes do Estado.

Atualmente, no Brasil, somente a Polícia Militar de Minas Gerais possui em seus

quadros uma orquestra sinfônica militar em atividade. A contribuição desse organismo

musical,  à  cultura  mineira,  foi  muito  significativa  e  projetou  a  Corporação  de

Tiradentes no cenário nacional.

Maiores informações sobre  a Orquestra Sinfônica da Polícia Militar  poderão ser

obtidos no Livro “Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais: 60 anos de

contribuição  à  cultura  e  à  imagem  da  PMMG”.  LACERDA,  Marco  Aurélio  Araújo,

Centro de Pesquisa e Pós-Graduação da PMMG, 2009.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 4.034/2013

Altera os arts. 2º e 5º da Lei nº 13.394, de 7 de dezembro de 1999, que institui a

Comenda da Paz Chico Xavier.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam acrescentados ao art. 2º da Lei nº 13.394, de 7 de dezembro de

1999, os seguintes §§ 2º e 3º, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º,

com a seguinte redação:

“Art. 2° - (...)

§ 1º - A Comenda da Paz Chico Xavier poderá ser conferida “post-mortem”, e sua

entrega, nesse caso, será feita a uma das seguintes pessoas: ao cônjuge supérstite,

a descendente, a ascendente, a irmão ou ao embaixador do país de origem, mediante

a apresentação de procuração, que posteriormente encaminhará a comenda à família

do agraciado.

§ 2º - Caso o agraciado seja residente em outro país e não possa comparecer à

cerimônia de entrega da comenda a que se refere esta lei, o cônjuge, o descendente,

o ascendente, o irmão ou o embaixador do país de origem poderão representá-lo

mediante a apresentação de procuração.
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§ 3º - A Comissão Permanente da Comenda da Paz Chico Xavier concederá “ex

officio” o Colar da Comenda da Paz Chico Xavier ao Governador do Estado durante o

primeiro ano de seu mandato.”.

Art. 2º - O “caput” do art. 5º passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5° - A Comenda da Paz Chico Xavier será concedida anualmente em cerimônia

específica para esse fim, a se realizar no dia 2 de abril no Município de Uberaba.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2013.

Antonio Lerin

Justificação: Esta proposição visa alterar a Lei nº 13.394, de 7 de dezembro de

1999, a fim de enaltecer a comenda que leva o nome de Chico Xavier,  prevendo

cerimônia a ser realizada no dia 2 de abril, data do aniversário natalício do médium,

destinada a homenagear aqueles que se destacam na promoção da paz e do bem-

estar da humanidade. A proposição visa ainda facilitar a agraciação do homenageado

que reside fora  do País  e esteja  impossibilitado de  comparecer  pessoalmente  na

cerimônia, permitindo o recebimento da comenda por familiares elencados no § 1º do

art. 2º e pelo embaixador do país de origem mediante a apresentação de procuração.

Ademais,  a  proposição  permite  que  a  comissão  permanente  da  comenda

homenageie o Governador do Estado, em seu primeiro mandato, como representante

do poder estatal mineiro, que tem como um de seus fins promover a paz, a igualdade,

o  bem-estar  e  a  inclusão  social,  fazendo  jus  aos  ensinamentos  de  simplicidade,

humildade e dedicação ao próximo, transmitidos por Chico Xavier.

Justificado o projeto, esperamos sua apreciação e aprovação por este Plenário e

pelas comissões permanentes.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Fábio

Cherem. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.608/2012, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.035/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Ibituruna  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a  doar  ao Município  de  Ibituruna o

imóvel  com  área  de  800,00m²  (oitocentos  metros  quadrados),  situado  nesse

Município e registrado sob o nº 12.693, a fls. 66 do Livro 3-W, no Cartório de Registro

de Imóveis do Município de Bom Sucesso.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será utilizado pela

administração pública municipal em projetos de atendimento à comunidade.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º desta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2013.

Duarte Bechir

Justificação: A certidão do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Bom

Sucesso comprova que  o imóvel  de que  trata  a  proposição é  de  propriedade do

Estado de Minas Gerais. Atualmente, porém, ele não cumpre a finalidade a que se

destinara.

A localização do referido imóvel atende ao propósito desta doação, que é viabilizar

ao Município de Ibituruna a oportunidade de dar a ele uma destinação social.

Em vista  do  exposto,  espero contar  com a  sensibilidade e  o  apoio  dos  nobres

parlamentares desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 4.036/2013

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação de Alcoólatras de Campo

Florido - Cerea -, com sede no Município de Campo Florido.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Recuperação de Alcoólatras

de Campo Florido - Cerea -, com sede no Município de Campo Florido.

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

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2013.

Adelmo Carneiro Leão
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Justificação: O Centro de Recuperação de Alcoólatras de Campo Florido - Cerea -,

fundado  em  2/6/77,  é  uma  entidade  sem  fins  lucrativos  que  desenvolve  um

excepcional trabalho no tratamento de alcoólatras.

A associação se destina à recuperação de dependentes de álcool pela psicoterapia,

sem distinção de sexo, raça,  credo ou idade. Todo o trabalho realizado é feito de

forma gratuita,  com o  objetivo  da  tratar  os  sintomas  da dependência  do  álcool  e

promover a reintegração social das pessoas que atende.

Diante do exposto, e estando cumpridos os requisitos legais, solicitamos o apoio de

nossos pares para que este projeto se transforme em lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Combate ao Crack, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,

do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.617/2013, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sindicato e Organização das Cooperativas de Minas

Gerais pela eleição de sua diretoria para o quadriênio 2013-2017. (- À Comissão de

Turismo.)

Nº 4.618/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  4º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

atuaram  na  operação  que  apreendeu  22  caixas  de  bananas  de  dinamite,

correspondentes a 525kg de explosivos, em Monte Carmelo; e seja encaminhado ao

Comando  Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos

militares recompensa pelo relevante serviço prestado. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 4.619/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o escritor  Osvaldo Bertolino pelo lançamento do livro

"Maurício Grabois: Uma vida de combates".

Nº 4.620/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o escritor Augusto Buonicore pelo lançamento do livro

"Meu verbo é lutar:  A vida e o pensamento de João Amazonas".  (-  Distribuídos à

Comissão de Direitos Humanos.)
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Nº 4.621/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Centro de Desenvolvimento Lojista Jovem de Belo

Horizonte - CDL BH Jovem - pela posse de sua diretoria para o biênio 2013-2014.

Nº 4.622/2013, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  empresa  Tenco  Shopping  Centers  pelos  25  anos  de  sua

fundação. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 4.623/2013, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os autores dos trabalhos que compõem a obra "Estudos: Direito

Público - Homenagem ao Ministro Carlos Mário da Silva Velloso", publicada pela Ed.

Lex Magister.

Nº  4.624/2013,  da  Deputada Liza  Prado,  em  que solicita  seja  encaminhado  ao

Governador do Estado pedido de providências para a concessão do título de Cidadão

Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Eduardo Henrique Accioly Campos. (-

Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.625/2013, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  os  contabilistas  pela  passagem  do  Dia  do  Contabilista.  (-  À

Comissão do Trabalho.)

Nº  4.626/2013,  do  Deputado  Mário  Henrique  Caixa,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  que  seja

priorizada a construção da terceira faixa na Rodovia MG-167, entre Três Pontas e

Varginha, obra já incluída no Programa Caminhos de Minas.

Nº 4.627/2013, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Rádio Sete Colinas, de Uberaba, pelos 45 anos de sua

fundação. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº  4.628/2013,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a comunidade de Lagoa Grande pelos 21 anos de emancipação

desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Dos  Deputados  Glaycon  Franco  e  Gustavo  Valadares  em  que  solicitam  seja

comunicada ao Plenário a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Suinocultura

Mineira.  Subscrevem  termo  de  adesão  à  criação  dessa  Frente  Parlamentar  o

Deputado Adalclever Lopes, a Deputada Ana Maria Resende, os Deputados Anselmo
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José  Domingos,  Bonifácio  Mourão,  Cabo  Júlio,  Carlos  Henrique,  Celinho  do

Sinttrocel, Célio Moreira, Dinis Pinheiro, Doutor Wilson Batista, Duarte Bechir, Duilio

de Castro, Fabiano Tolentino, Gustavo Corrêa, Hélio Gomes, Hely Tarqüínio, Inácio

Franco, Ivair Nogueira, João Leite, José Henrique, Lafayette de Andrada e Leonardo

Moreira,  a  Deputada  Liza  Prado,  os  Deputados  Luiz  Henrique  e  Luiz  Humberto

Carneiro, as Deputadas Luzia Ferreira e Maria Tereza Lara e os Deputados Mário

Henrique  Caixa,  Neider  Moreira,  Rogério  Correia,  Rômulo  Viegas,  Sargento

Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Sebastião Costa, Tadeu Martins Leite, Tiago Ulisses e

Zé Maia.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  solicitei  questão de ordem,  e

peço a atenção dos demais pares desta Casa, para tratar de um assunto, Deputado

Rômulo Viegas, de muitíssima relevância para todos os Deputados desta Assembleia

e, obviamente, para toda a segurança pública do Estado. Aprovei um requerimento

hoje, Sr. Presidente, na Comissão de Segurança Pública, que de imediato foi acatado

pelo Presidente e demais pares, do qual julgo ser de grande valia a leitura de dois

parágrafos.  (-  Lê:)  “Exmo.  Sr.  Presidente  da  Comissão de  Segurança Pública  da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Deputado que este subscreve

requer  de V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja realizada reunião,  em caráter  de

urgência, desta Comissão com o Secretário de Defesa Social, Dr. Rômulo Ferraz; o

Chefe da Polícia Civil,  Dr. Cylton Brandão da Mata; e o Superintendente-Geral da

Polícia Civil, Dr. Jeferson Botelho, com o objetivo de discutir os graves problemas de

segurança pública em face dos plantões regionalizados da Polícia Civil do Estado de

Minas  Gerais.  Eis  que,  com  o  advento  da  formatura  dos  420  Delegados,  nós,

Deputados dessa Comissão, esperávamos uma solução para esse problema, tendo

em  vista  os  fatos  ocorridos  na  madrugada  deste  último  domingo,  dia  28/4/2013,

quando policiais militares que se deslocavam até o Município de Ponte Nova, com a

finalidade de entregar  ocorrência policial  no  plantão regionalizado,  após efetuar  a

prisão do autor de um crime de furto na cidade de Raul Soares, envolveram-se em

um grave acidente. No acidente, morreram o Sd. PM José Paulo Rodrigues, o Cb. PM

José Ferreira Pena,  a  vítima e a testemunha da ocorrência anterior,  o  Sr.  Aluízio
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Davino  e  o  Sr.  Eduardo  Júnior  Silva  Davino,  além  do  autor  do  furto,  Marciel  de

Oliveira  Pergentino.  Cumpre  esclarecer  que  esse  é  o  terceiro  caso  de  policiais

militares  mortos  em  decorrência  de  deslocamentos  de  viaturas  para  encerrar

ocorrências policiais nos plantões regionalizados da PCMG. O primeiro caso que se

tem notícia ocorreu no ano de 2011 e vitimou o Soldado de 1ª Classe Alessandro Dias

Rosa, à época com 33 anos.” Ele se deslocava, após o flagrante de Viçosa, para a

cidade de Juiz de Fora, a fim de entregar a ocorrência de flagrante e verificar se a

autoridade policial iria ratificar ou não o flagrante, andando 80km para ir e 80km para

voltar, portanto, 160km. (- Lê:) “Os chamados plantões regionalizados têm causado

diversos problemas aos policiais militares e também à população, uma vez que, além

de  desguarnecer  a  segurança  local,  impõe  aos  policiais  militares  um  enorme

desgaste  físico e  psicológico  e,  por  vezes,  deslinda em  acidentes  como o  acima

citado. Deve-se ainda ressaltar que esse não é um caso isolado, são inúmeras as

reclamações de policiais militares que estão tendo de se deslocar 100km, 200km e

até 400km para entregar ocorrências policiais nos plantões regionalizados da Polícia

Civil.” Aqui, Sr. Presidente, cumprindo rigorosamente a questão de ordem no tempo

permitido por V. Exa., faço um alerta. Citarei um exemplo da cidade ali na divisa do

Espírito Santo. Imagine V. Exa., que é votado naquela região, que não há um plantão

regionalizado na cidade onde V. Exa. nasceu e, então, a viatura terá de se deslocar

50km. Por exemplo, em Aimorés - V. Exa. conhece por demais essa cidade -, terá de

haver  um  deslocamento  de  160km até  Valadares,  porque é  onde  está  o  plantão

regionalizado da Polícia Civil. É isso que está acontecendo. Então a viatura rodará

160km  para  ir  e  160km  para  voltar.  Isso  acarreta  um  enorme desgaste  físico  e

psicológico nos policiais militares. Além disso, gasta-se mais com desgaste de viatura

e combustível. E o pior, Sr. Presidente, além de pôr em risco de morte os policiais

militares, a cidade fica completamente desguarnecida e desprotegida, sem uma única

viatura e equipe fazendo o policiamento. Isso é algo extremamente grave. Portanto,

não poderia deixar de trazer esse assunto aqui, nesta questão de ordem, para que V.

Exa. e os Deputados desta Casa nos ajudem. Citei o Deputado Inácio Franco, que é

votado na região Noroeste do Estado. Darei dois exemplos. Buritis e Arinos estão a

150km da cidade de Unaí. Deputado Inácio Franco, as viaturas estão saindo de lá,
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rodando  150km  para  ir  e  150km  para  retornar  à  cidade.  Somente  com  esse

deslocamento gastarão aproximadamente 4 horas. Se levarem mais 4 ou 6 horas no

flagrante, ficarão em torno de 10 e 12 horas desguarnecendo cada cidade. Portanto,

já  solicitei  ao  Presidente  uma reunião,  de  imediato,  com o  Secretário  de  Defesa

Social e o Chefe de Polícia Civil. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Rogério Correia - O Deputado Sargento Rodrigues fica encontrando

problema no Estado. Não sei onde vê problema em Minas Gerais!  Hoje trago um

outro problema em Minas Gerais que também já venho denunciando há muito tempo.

No entanto, quero dar uma notícia boa para os militantes da área de saúde e de

educação. Entrei  com uma ação,  juntamente com o Deputado Sávio Souza Cruz,

representando as Bancadas do PT e do PMDB, para pedir a nulidade do termo de

ajustamento de gestão - TAG - que o Tribunal de Contas e o Governador assinaram,

dizendo que Minas Gerais não precisava cumprir a Constituição. Quer dizer, o Estado

teria, segundo a Constituição, de aplicar 12% na saúde e 25% na educação. Só aqui,

em  Minas,  há  um  TAG que  permite  que  o  governo  do  Estado  não  aplique  nem

obedeça à Constituição.  Em nome das nossas bancadas,  eu e o Deputado Sávio

Souza Cruz entramos com uma ação para solicitar a nulidade do TAG. A notícia boa é

que  o  Tribunal  de  Justiça  a  acatou.  O  Juiz  responsável  em  1ª  instância  tinha

enterrado essa nossa ação, dizendo liminarmente que sequer mereceria ser apurada.

Agora o Desembargador Alberto Vilas Boas, em conjunto com os Desembargadores

Eduardo  Andrade  e  Geraldo  Augusto,  acatou,  por  unanimidade,  a  nossa  ação  e

ordenou que siga  em frente.  Na verdade,  escreveram o  seguinte:  (-  Lê:)  “Sendo

assim, considerando que a ação popular, a partir do julgamento feito pelo Supremo,

exige somente a existência da ofensa à legalidade, não há espaço para conservar a

sentença que reconheceu a ausência do interesse de agir. É lícito, portanto, que os

autores utilizem a ação popular como forma de legitimação ordinária na defesa do

interesse coletivo e que consistiria na irregular privação da sociedade de recursos

que expressem os percentuais orçamentários, fixados no texto constitucional federal.

Enfatizo que a reforma da sentença não traduz incoerência na ação que o próprio

Ministério Público também o fez”. Fundado nessas razões, pede o prosseguimento da

ação popular na 1ª instância. Considerando também que o Tribunal de Justiça havia
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infligido recentemente uma derrota ao Senador Aécio Neves, que está também com

uma ação da Dra. Joseli, que lhe cobra R$4.300.000.000,00 não aplicados na saúde

pública durante o seu governo, essa é a segunda derrota do governo no que diz

respeito  ao  não  cumprimento  da  Constituição  no caso  da saúde e  da  educação.

Quero dizer ao povo mineiro que essas nossas denúncias continuarão porque, do

início do governo Aécio Neves até os dias de hoje, a saúde e a educação pública de

Minas  Gerais  foram  lesadas  em  aproximadamente  R$15.000.000.000,00.  É

exatamente por isso que o serviço e o servidor público estão tão prejudicados no

governo Anastasia, é o chamado choque de gestão. Denunciei isso outro dia aqui. Os

funcionários públicos precisam saber disso, e os sindicatos precisam se preparar para

uma grande  mobilização  estadual  este  ano.  Os  servidores  da  Prefeitura  de  Belo

Horizonte declararam greve hoje, e o Estado vai para o mesmo caminho. Para terem

ideia, servidores públicos, senhor e senhora sindicalistas, o Estado está custeando o

servidor público com apenas 34,4%. São 12% do mínimo permitido pela Constituição

no que diz respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. O arrocho foi tão grande que,

há dois anos, o Estado não pode dar aumento em virtude da Lei de Responsabilidade

Fiscal.  Hoje o Estado está com R$7.000.000.000,00 guardados porque não foram

aplicados  nos  servidores públicos.  É  o  maldito  choque de gestão,  ao  qual  Minas

Gerais não pode mais se submeter. Fez muito bem o Tribunal de Justiça, que agora

está reagindo a essas falcatruas que impõem à saúde e à educação índices menores

que os estabelecidos na Constituição. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Luzia Ferreira.

A Deputada Luzia Ferreira - Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar os

Deputados e as Deputadas, todos os que nos acompanham das galerias. Aqui é a

Casa do povo,  do contraditório.  Então, quando vocês estão aqui,  é sempre muito

importante.  Há  projetos  importantes  na  pauta.  Surpreendentemente,  mesmo  às

vésperas de feriado, a Casa está com bom quórum. Então, daqui a pouco esperamos

votar os projetos, inclusive o que diz respeito ao aumento para diversos servidores do

Estado de Minas Gerais.

Hoje  quero usar  esta  tribuna,  como Presidente  do  PPS, para  comunicar  a esta
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Casa,  à  Mesa  e  aos  colegas  Deputados  e  Deputadas  -  aliás,  já  é  público  pela

imprensa - que nós, do PPS, junto com o PMN, fizemos recentemente, em abril, um

congresso de fusão que gerou uma nova legenda: a Mobilização Democrática. Por

que fizemos esse processo? O PPS é um partido herdeiro e sucessor do antigo PCB,

que foi fundado em 1922, na esteira do movimento comunista internacional, com a

Revolução Russa. Portanto, somos herdeiros dessa tradição generosa de buscar uma

sociedade em que todos tenham igualdade de direitos, mais oportunidade e a justiça

como norte comum. Somos herdeiros dessa tradição que se opunha à selvageria do

capitalismo  e  às  condições  degradantes  em  que  vivia  -  e  ainda  vive  -  parcela

considerável dos trabalhadores no Brasil e no mundo.

Em 1991, sucedendo ao PCB, o PPS entendeu que a experiência do socialismo no

mundo havia fracassado. É bom reconhecermos essa experiência histórica que, aliás,

colocou  os  direitos  não  só  na  pauta  dos  países  que  viveram  essa  experiência,

particularmente  os  do  Leste  Europeu,  mas  na  dos  países  do  mundo.  Isso  foi

responsável  por  que  o  capitalismo  concedesse  algumas  vantagens.  Aí  estão  os

Estados do bem-estar social, da social-democracia, particularmente na Europa, que

tem tudo a ver com essa luta travada entre esses dois blocos de poder. Em 1991 o

PPS  considerou  que  essa  experiência  estava  encerrada,  superada  em  seus

pressupostos básicos,  em sua forma de conceber  o socialismo, fazendo com que

mudássemos também naquela época.

Fizemos  um  congresso  não  abdicando  das  nossas  ideias  de  construir  uma

sociedade mais justa, entendendo que teríamos condições de fazer um diálogo mais

amplo com a sociedade, colocando como centro da nossa ação a democracia e o

desenvolvimento sustentável, com mais distribuição de renda e possibilidades. Em

1991, ou seja, há 20 anos, fizemos essa corajosa mudança de rumo da história do

PCB-PPS.  Agora,  há  15  dias,  propusemos  uma  mudança  talvez  ainda  mais

significativa: a união com um novo partido, o PMN.

Por que fizemos isso e tão rapidamente? Em primeiro lugar, fizemos essa união

para termos um instrumento, uma nova formação política com mais capacidade de

interagir com a população do Brasil, no plano federal, nos Estados ou nos Municípios,

criando condições de haver um partido mais robusto, mais capilarizado, com mais
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inserção e mais força para discutir um novo projeto para o Brasil.

Portanto, fizemos essa fusão correndo, porque, num Estado, num Brasil em que há

um pluripartidarismo próprio da nossa cultura e da nossa tradição democrática, com

vários  partidos  não  só  constituídos,  mas  em  formação,  tivemos  a  mão  forte  do

governo  federal  e  dos  partidos  que  o  sustentam  no  Congresso,  numa  medida

casuística, tratando com dois pesos e duas medidas um projeto de lei para dificultar,

inibir  a  criação  de  novos  partidos.  Se  estes  existissem,  criariam  condições  para

dificultar o diálogo com a população, ter tempo de televisão e acesso aos recursos do

Fundo Partidário. Essa medida arbitrária, casuística, que chamamos de “pacote de

abril”,  relembrando  tristemente  o  Pacote  de  Abril  de  Geisel-Golbery,  em 1978 ou

1979, se não me engano, que fechou o Congresso por 14 dias.

Portanto, ali, emitiu-se um conjunto de normas visando naquele momento atacar e

inibir a Oposição, que crescia na luta contra a ditadura. Ficou conhecido como Pacote

de Abril porque foi feito em abril. E, novamente, tristemente no mês de abril, vemos

um governo, que tem maioria no Congresso, tirar do fundo da gaveta um projeto de

lei  de  um  Deputado  do  PMDB  que  não  tinha  passado  por  nenhuma  comissão,

rompendo  com  o  rito  do  processo  legislativo.  Ele  também  não  tinha  nenhuma

urgência,  nenhuma catástrofe estava acontecendo no Brasil  para justificar  que se

usasse a sua base e, de madrugada, se votasse o projeto em caráter de urgência

para  inibir  essa  nova  formação.  Queriam  nos  atingir,  mas  querem  atingir

principalmente o Rede Sustentabilidade, da Marina Silva. Querem tirar adversários da

disputa  do  ano  que  vem.  Podiam  atingir  a  Marina  Silva,  que  está  colhendo

assinaturas para formar o Rede Sustentabilidade.

Quero conclamar todos os Deputados e partidos a ajudar a Marina Silva a viabilizar

o mais rápido possível o seu partido. O meu PPS já está colhendo assinaturas, e já

temos essa diretriz, para todos os nossos diretórios, Vereadores e mandatários, para

ajudarmos a Marina Silva a viabilizar rapidamente o seu partido. Temos colocados

como candidatos hoje a Marina Silva, pelo Rede Sustentabilidade; Eduardo Campos,

pelo  PSB,  e Aécio Neves,  pelo  PSDB,  que representa  o segmento tradicional  da

Oposição  no  Brasil.  Mas  temos  dois  novos  candidatos  que  surgem  da  base  do

governo federal. Marina foi fundadora do PT, Ministra do Meio Ambiente, e Eduardo
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Campos  é  do  PSB,  que  hoje  integra  a  base.  Queremos  que  haja  eleições

pluripartidárias,  com todos tendo condições  de defender  suas ideias,  cabendo ao

eleitor escolher o que é melhor. Não é o caso de evitar uma disputa de antemão,

manietando  a  possibilidade  de  os  partidos,  especialmente  o  da  Marina,  terem

condições de defender as suas ideias, que são muito claras no rumo de um outro

modelo, com desenvolvimento, sustentabilidade, inclusão dos diferentes de fato, com

transparência e ética, como é a sua trajetória.

Então, faço à Casa o comunicado de que a Mobilização Democrática - MD - está

em processo de registro. Corremos para fugir dessa armadilha, para inclusive termos

tempo. Portanto, já entramos no processo legal no cartório de notas e, nesta semana,

devemos  entrar  no  TSE.  Portanto,  essa  lei  não  nos  atinge  mais.  Embora  esteja

aguardando para ser apreciada no Senado, ainda não foi aprovada lá por obstrução

dos partidos de oposição. A pedido da Marina Silva, uniram-se todos os partidos de

oposição para fazer a obstrução no Senado, para que ela tenha tempo de fazer o

registro do seu partido e concorrer com mais condições de defender esse projeto.

Quero fazer este comunicado de que a MD já é uma realidade e está em processo

final de homologação no TSE. A MD abre uma janela para aqueles que queiram vir a

esse campo discutir com mais liberdade o novo projeto. E que possamos retomar no

Brasil não uma eleição plebiscitária de quem é contra ou a favor, mas de qual é o

melhor projeto, de quais são as melhores propostas para que o Brasil volte a crescer,

volte a distribuir renda e possa colocar fim a esses arroubos antidemocráticos - como

estes dois projetos de lei vergonhosos que estão no Congresso, um querendo tirar o

poder do Ministério Público de investigar e o outro querendo submeter as decisões do

Supremo  Tribunal  ao  referendo  do  Legislativo.  A base  da  nossa  república  e  da

democracia  é  exatamente  a  separação dos Poderes.  O Ministério  Público  é  uma

conquista da cidadania, do povo, é um defensor dos direitos da população, portanto,

não pode ser manietado.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Deputada Luzia Ferreira, é muito bom ouvir

V. Exa., melhor ainda quando nos traz a história da formação do PPS, das lutas, das

conquistas e da presença muito ativa de V. Exa., sempre inserida na história desse

Partido.
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Realmente estamos vendo que o Pacote de Abril pouco funcionou. Uma declaração

do Ministro Gilmar Mendes deixou claro que a vedação à criação de novos partidos

seria casuísmo, seria proibir a liberdade hoje existente em nosso país, seria ferir de

morte a democracia. Veremos, portanto, a criação de novos partidos; veremos a Rede

da nossa Senadora Marina e de outros que queiram se formar, para que a disputa no

próximo ano se dê com aqueles que realmente tenham projetos de governo, e não

com aqueles que tenham projetos de poder.

Há a perpetuação do poder e há o interesse em contribuir com o Brasil. Existe uma

diferença muito grande nas duas posições. Vejo V. Exa. inserida no PPS, e agora no

MD,  neste  contexto,  podendo oferecer  ao  País,  aos  brasileiros,  uma proposta  de

governo que realmente possa ser realizada. Por  exemplo,  temos nossas reformas

estruturais.  Vemos,  Deputada Luzia Ferreira,  que ações individuais  têm aparecido

com muita rapidez. Veja bem V. Exa. que o incentivo dado a quem quer comprar um

veículo  terminou,  mas  voltou.  Isso  enfraquece  nossas  finanças,  enfraquece  os

Municípios  que  vivem  exclusivamente  do  FPM.  Mais  de  80%  dos  Municípios

brasileiros  sobrevivem  exclusivamente  desse  fundo.  Quando  o  governo  concede

qualquer tipo de isenção, aquela fatia que é dada nessa isenção só é diminuída no

FPM. Isso emagrece a saúde dos Municípios, diminui o poder de ação na área da

saúde, diminui o poder de ação do Prefeito nas obras importantes. V. Exa. nos dá

oportunidade,  hoje,  de  falar  com muita  tranquilidade  que o  PPS,  agora  MD,  tem

realmente uma proposta de governo.

Ao falar em governo, queria trazer ao conhecimento dos senhores o que vimos aqui

no  início  da  reunião.  Pedi  ao  Presidente  a  fala  relativa  a  uma  reclamação  do

Deputado  Sargento  Rodrigues.  O  Deputado  João  Leite  já  nos  informa  que,  na

segunda-feira, o Secretário Rômulo estará reunido com o Deputado Presidente da

Comissão  de  Segurança  Pública,  para  discutir  essa  situação  que  o  Deputado

Sargento Rodrigues trouxe a esta Casa no dia de hoje. É a primeira vez, Deputada

Luzia Ferreira, na história de Minas, que toda sede de comarca terá um Delegado

empossado.  É  a  primeira  vez  que  acontece  isso  num  Estado  que  possui  853

Municípios. É muito Município, é muito recurso, e é muito importante ressaltar essa

condição de Minas Gerais.
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Além de agradecê-la, quero parabenizar V. Exa. pela intervenção momentosa nesta

Casa. Parabéns, Deputada.

A Deputada Luzia Ferreira - Obrigada, Deputado Duarte Bechir. Espero encontrá-lo

por aí, quem sabe nesse novo partido, cuja homologação junto ao TSE estamos para

concluir. Será um instrumento a mais para aqueles que querem pensar um Brasil de

forma mais responsável. Um país do tamanho do nosso precisa crescer. Temos tido,

nos últimos anos, um crescimento pífio de nosso PIB, com a volta da inflação, com

rasgos de autoritarismo,  até mesmo mediante desrespeito  à nossa República e à

nossa Constituição.  É para isto que o  MD vem: para  ser  mais  um instrumento  à

disposição de nosso povo para lutar pela justiça, por um Brasil soberano, com mais

igualdade. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Corrêa.

O Deputado  Gustavo Corrêa*  -  Boa  tarde  a todos.  Exmo.  Sr.  Presidente  desta

Casa, neste momento, caro amigo Deputado José Henrique, quero dizer que é um

prazer tê-lo aqui ao nosso lado.

Cumprimento os  nobres parlamentares que aqui  se encontram e todo o público

presente  nas  galerias  desta  Casa,  extremamente  democrática.  Esta  Assembleia,

independentemente de colorações partidárias, sempre acolhe todos os que aqui vêm

da melhor forma possível.

Gostaria de cumprimentar todos os telespectadores que nos acompanham pela TV

Assembleia. Essa televisão, Deputado Rômulo Veneroso, foi criada pelo Deputado

Alencar da Silveira Jr. - segundo ele mesmo - há alguns anos. Essa televisão permite

que todos os mineiros possam ver e ouvir, diariamente, os avanços que os últimos

governos de Minas proporcionaram a todos os mineiros e também a realidade do

atual  governo federal,  que nada faz pelos  mineiros e não lhes dá atenção, como

deveria dar.

Antes de iniciar o assunto que me trouxe até aqui hoje, gostaria de dizer que, na

última semana, meu Líder, Deputado Bonifácio Mourão, fui ao Aeroporto de Confins

pegar um avião para Brasília. Lá, eu iria me encontrar, Deputado Bosco, com o nosso

grande amigo e líder de todos os mineiros e, quem sabe - sem querer me adentrar no

processo eleitoral de 2014 -, futuro Presidente desta República, nosso Senador Aécio
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Neves.  Infelizmente,  Deputada  Luzia  Ferreira,  ao  fazer  o  meu  "check  in",  gastei

aproximadamente 25 minutos no Aeroporto de Confins. Isso me chamou a atenção.

Não sei se esse fato se deu por culpa da companhia aérea ou por culpa da Infraero.

O pior  aconteceu,  Deputado  Caixa,  quando  me dirigi  à  sala  de  embarque.  A fila

estava quase chegando no Município de Sete Lagoas, do Deputado Duilio de Castro,

que ontem, infelizmente, sofreu um sério crime de violência contra a sua pessoa.

Desejo-lhe uma breve recuperação.

Fiquei me perguntando, Deputado Rômulo Viegas: será que o Brasil está preparado

para sediar uma Copa do Mundo? O Brasil, eu não sei, mas Minas Gerais está em

parte, porque o que coube a este governo foi feito  a tempo, acordado a tempo e

assinado a tempo. O contrário disso tem feito o governo federal.

Deputado Rogério Correia, gostaria de dizer, com toda a minha titularidade, por ter

sido  Secretário  de  Esportes  do  governo  Aécio  Neves,  que  o  governo  federal  se

comprometeu com a Fifa a cumprir  determinadas responsabilidades, mas até hoje

não fez essas obrigações, que foram assinadas e pactuadas. Não existe nada pior

para um governo do que gerar insegurança jurídica, e o Deputado Mourão sabe muito

bem  disso.  O  Presidente  da  República,  naquela  época,  se  comprometeu  a  fazer

metrô e a ampliar os aeroportos. E hoje estamos vendo o Brasil parado. Por quê?

Porque o atual governo tem se preocupado apenas com as eleições de 2014 e se

esqueceu dos problemas que o Brasil vem enfrentando.

A inflação  bate  na  porta  de  todos  nós.  Quando  vamos  ao  supermercado  e  ao

sacolão, vemos o preço do tomate e da batata aumentar. Agora, vemos o aumento do

preço  da  cebola.  O  governo,  para  fazer  demagogia,  Deputado  Rogério  Correia,

anuncia que está cortando os impostos da energia elétrica para o povo pagar menos.

Mas, aguardem os senhores. No ano que vem, o próprio governo, que hoje corta os

impostos, aumentará as tarifas. E quem vai pagar por isso será o cidadão.

O Brasil não está crescendo por causa deste governo, que se preocupa apenas em

fazer política e em atender a seus aliados políticos. Não aguento mais, Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, abrir os jornais do nosso país e ver este governo criando mais

um ministério, a Secretaria dos Portos para colocar determinado afilhado político e

não sei  mais quem, mas as obras de que precisamos e com que sonhamos não
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chegam.

Escuto  aqui  alguns  parlamentares  fazerem  críticas  a  este  governo,  que  hoje  é

referência não apenas no nosso país, mas em toda a América Latina. Ele é modelo

exemplar  de  gestão:  gasta  menos  com  a  máquina  pública  para  investir  mais  no

cidadão.

Falo de forma bem tranquila, até porque não é este parlamentar que está dizendo

isso,  mas os organismos internacionais  de  fomento,  que comprovam o que estou

dizendo.  Dizer  que  o  governo  não  investe  em  saúde...  Investe  sim.  Vamos  aos

Municípios  mineiros.  Todos  têm  um  posto  de  saúde,  o  Farmácia  de  Minas  está

chegando lá.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  Deputado  Gustavo  Corrêa,

concordamos plenamente com tudo que V. Exa. disse. Aliás, ressalto as agências

internacionais  a que se referiu  V.  Exa.,  entre elas estão a Moody's  e Standard &

Poor's, que abaixaram as notas da Grécia, Itália e outros países europeus e deram a

Minas  a  melhor  nota  do  Brasil.  Portanto  não  preciso  apresentar  mais  nenhum

argumento.

Pedi-lhe um aparte, porque, com base no tema que V. Exa. está abordando, falando

do  governo  federal  e  do  Congresso  Nacional,  estamos  preocupados,  Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, V. Exa. que é um exímio advogado, com essas interferências do

Congresso  Nacional  no  Supremo  Tribunal  Federal.  Talvez  isso  seja  efeito  do

mensalão. Até porque a revista “Veja” acabou de mostrar isso recentemente.

O que está acontecendo, Deputado Gustavo Corrêa? Um Deputado Federal do PT

entrou com um projeto, que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da

Câmara Federal, submetendo as decisões do STF ao Congresso Nacional. Aliás, isso

foi objeto de uma charge no jornal “Hoje em Dia”, com o Deputado Tiririca. Ele foi

questionado por um repórter sobre o que achava daquele projeto de lei. O Deputado

Tiririca  respondeu:  “Acho  ótimo.  'Incrusiver'  tenho  umas  correções  a  fazer  na

sentença do Joaquim Barbosa”. Então, por essa declaração, V. Exa. pode ver o que o

Deputado do PT - o projeto foi aprovado na Comissão de Justiça onde o PT tem

maioria - está querendo fazer.

Deputado Gustavo Corrêa, sabia que o meu aparte ia incomodar muita gente aqui,
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porque estou falando a verdade. Mas ainda não terminei, e a situação não para por

aí.  Agora,  o  Deputado  Marco  Maia,  do  PT,  ex-Presidente  do  Congresso,  está

propondo  outra  medida.  Que  medida  é  essa?  Que  as  decisões  singulares,

monocráticas, não tenham efeito nenhum, só as decisões coletivas. Ora, e o direito

líquido e certo, Deputado Dalmo Ribeiro Silva? Por  exemplo, um cidadão é eleito

Deputado Estadual com uma votação muito expressiva, deseja tomar posse, mas o

Presidente, por um motivo ou outro, não lhe dá posse. Ele tem o direito líquido e certo

de entrar na Justiça e conseguir a liminar para tomar posse. Pelo que está querendo

o Marco Maia, acabou a liminar no País. E pelo que está querendo os Deputados do

PT,  o  que  acontecerá?  Interferência  do  Legislativo  no  Judiciário.  Se  houver

interferência no STJ, haverá interferência nos Tribunais de Justiça regionais. Esse é o

efeito bumerangue que ocorrerá também nas Câmaras Municipais.  Na hora que o

Juiz  decidir,  será  necessário  ouvir  as  Câmaras.  Veja  onde  iremos  parar,  Sr.

Presidente. Tudo isso se deve ao casuísmo dos efeitos do mensalão.

O Deputado Gustavo  Corrêa*  -  Deputado Rogério  Correia,  o  Deputado Rômulo

Viegas  já  havia  pedido.  Solicito  a  compreensão dos  senhores,  até  porque  quero

concluir as minhas ideias.

O Deputado Bonifácio Mourão disse algo que faria com que ficássemos aqui por

muito tempo. É impressionante como se trata de um peso e duas medidas. Quando o

assunto interessa ao atual governo federal, fazem de tudo para burlar a democracia.

Um exemplo claro é a luta contra a criação de novos partidos políticos. Por que será?

Imagino  que  seja  porque,  através  das  benesses  do  poder,  o  atual  governo  tenta

seduzir os aliados que julga prejudiciais à campanha presidencial de 2014. O que me

preocupa é a antecipação desse processo eleitoral,  nunca vista na nossa história,

pois isso acabará prejudicando o nosso país. Fazer demagogia é muito fácil.  Digo

sempre,  senhoras  e  senhores,  como  Presidente  da  Comissão  de  Administração

Pública, que quando nos chega alguma matéria de reajuste salarial,  afirmo com a

maior tranquilidade: qual gestor público não gostaria de ver todos os seus servidores

bem remunerados? Mas temos responsabilidade. Como podemos arbitrar o teto dos

servidores da educação, quando 73% da receita do País se concentra nas mãos do

governo federal, que não manda nem R$1,00 para Minas Gerais? O asfalto ainda não
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chegou à região de Salto da Divisa, porque o governo federal não permitiu que o

governo mineiro fizesse a obra. O povo é obrigado a enfrentar uma hora de carro em

estrada de terra. Poucos dos senhores aqui conhecem essa realidade. O governo

federal, por medo, porque não tem competência para fazer essa obra, impede que o

desenvolvimento chegue àquela região.  É triste, Deputado Rômulo, ver o governo

federal trabalhando apenas para a reeleição do atual governo. Por outro lado, Minas

Gerais vai mostrando ao Brasil e ao mundo como tratar bem os que aqui vivem.

A atual Presidente da República diz ser mineira. Tive notícias de que, na próxima

sexta-feira, ela estará em Uberaba, onde também estaremos. Espero que anuncie

definitivamente a duplicação da BR-381, que mata famílias e mais famílias. Onde está

o metrô da nossa Capital, que o ex-Presidente disse que estaria aqui na Copa do

Mundo? Para criar  ministério e dar cargos a aliados políticos existe dinheiro, mas

para tratar do povo de Minas não há dinheiro. O governo do Estado não faz isso.

Agora mesmo está contemplando os Municípios com o programa ProMunicípios, que

destinará recursos para o desenvolvimento das cidades, da forma que a população

deseja e merece.

Deputado Rômulo, ao contrário do atual governo federal, o governo de Minas é um

eterno orgulho para mim e, tenho certeza, para a grande parte dos mineiros. Daqui a

alguns anos, saberemos reconhecer e valorizar aquele que teve ao seu lado o atual

Governador,  que,  na  minha opinião,  é  o  maior  gestor  público  do  nosso país,  um

homem competente, honrado e íntegro. As futuras gerações terão orgulho de dizer:

Minas teve o melhor Governador de todos os tempos e o melhor  Presidente que

todos nós desejamos e sonhamos.

* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem

O Deputado Gustavo Corrêa - Sr. Presidente, peço o encerramento de plano da

reunião, visto que não há quórum para o prosseguimento dos trabalhos.

O Deputado Paulo Guedes - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a chamada.)
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 18 Deputados, que, somados aos 9

em comissões, perfazem o total de 27 parlamentares. Portanto há quórum para a

continuação dos trabalhos. Com a palavra, o Deputado Cabo Júlio.

O Deputado Cabo Júlio* - Presidente, quero pedir desculpa aos presentes para falar

de  um  assunto  que  acho  preocupa  a  todos  nós,  de  forma  direta  ou  indireta:  o

problema do “crack” em Belo Horizonte e em todo o Estado.

Sou servidor público de carreira da Polícia Militar  e, durante muitos anos, vi-me

impotente quando encontrava uma pessoa usando “crack” ou outras drogas, por não

saber para onde levá-la. Lamentavelmente os governos, em todas as esferas, seja a

federal, seja a estadual, seja a municipal, e sem querer partidarizar a discussão aqui,

fingem que o problema não é nosso. Se passarmos agora na Avenida Antônio Carlos,

na  altura  do  Departamento  de  Investigações,  uma  grande  delegacia  de  polícia,

veremos no mínimo umas 50 pessoas, à luz do dia, a qualquer hora do dia e em

qualquer dia da semana, usando “crack”. As pessoas passam ali como se aquilo não

fosse problema nosso.

Eu e minha família trabalhamos com dependentes químicos e fundamos o Projeto

Restaurando Vidas. Devemos ter hoje lá mais ou menos uns 28 meninos viciados em

“crack”.

E fico pensando como será na Copa. Fico imaginando, Deputada Liza, o seguinte

quadro: linha verde, Avenida Antônio Carlos e pessoas de fora do Brasil  que não

podem ver  a nossa realidade.  Então,  iremos colocar  viaturas policiais  na Avenida

Antônio  Carlos,  empurrando  o  problema  para  dentro  da  Pedreira  Prado  Lopes,

escondendo-o  em outros  lugares.  A Copa vai  passar,  vamos  tirar  a  polícia,  e  os

usuários de droga irão voltar para a Avenida Antônio Carlos. Falo isso com muita

tranquilidade.  Não  estou  dizendo  que  isso  por  si  só  seja  razão  de  crimes,  mas

precisamos entender também.

Faço uma diferenciação entre traficante e dependente químico. Já recebi na minha

clínica um menino de 12 anos de idade viciado em “crack” que roubava tudo o que

tinha  na  sua  casa.  Ele,  com  12  anos,  roubou  da  mãe  liquidificador,  batedeira,

televisão e continuou roubando. A mãe chegava ao ponto de amarrá-lo ou algemá-lo

para ir  trabalhar. Aí fica a grande discussão: tudo que é problema de todo mundo
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acaba não sendo problema de ninguém.

Quando fui Vereador, tentei convencer o Prefeito a criar uma secretaria antidrogas,

ainda que extraordinária. Percebia que a área da saúde - sem qualquer tipo de crítica,

estamos  todos  do  mesmo  lado  -  disputava  com  a  área  social  de  quem  era  o

problema. Um dia eu disse para o Secretário: “enquanto os senhores ficam discutindo

de quem é o problema, as pessoas estão morrendo na rua, e os traficantes estão

matando”. O traficante não mata um jovem por que deixou de pagar uma conta no

valor de R$5,00 ou R$10,00, mata pelo exemplo, para que outro não fique devendo

ao tráfico. O juro mais caro que existe na face da Terra é do traficante. Se o usuário

pega uma pedra de “crack” por R$10,00 e não paga, eles, os traficantes, no outro dia,

vão até a sua casa e cobram R$20,00, R$30,00 da mãe. Os pais ficam no seguinte

dilema: se eu pagar a conta que meu filho fez na boca, irei abrir uma linha de crédito

para  ele  continuar;  mas,  se  eu  não  pagar,  eles  vão  matá-lo.  Recebo  esse

questionamento na nossa ONG: “O que faço? Pago ou não pago aos traficantes? Se

eu pagar, meu filho volta lá e faz outra compra; se eu não pagar, eles vão matá-lo”.

Isso é problema do poder público, da Prefeitura, do governo do Estado e do governo

Federal. Começando pelo governo municipal, não existe uma secretaria antidrogas. O

governo estadual tem uma subsecretaria, e o Prof. Cloves Benevides, com o pouco

que tem, faz até muito.

Deputado Paulo Guedes, o governo federal agora começou a permitir que tratem

dependentes químicos pelo SUS. Essa é uma discussão de 20 anos atrás. Agora o

“crack” virou uma epidemia. Na menor cidade do Estado de Minas Gerais há “crack”.

Enquanto o “crack” era droga de pobre, de gente sem educação, as pessoas fingiam

que o problema não existia,  mas agora o “crack”  chegou às casas dos bacanas,

rompendo toda e qualquer barreira social, econômica e educacional. Começaram aí

as preocupações, porque a droga chegou à casa dos bacanas. Eu vi, durante nossos

trabalhos na Pedreira Prado Lopes, a seguinte cena: um pai  desesperado que foi

buscar a filha de 16 anos na Pedreira, mas não conseguiu convencê-la a ir para casa.

Então, o pai foi até o traficante, comprou 20 pedras de “crack”, como se fosse um

osso para um cachorro. Disse à filha que tinha comprado a droga, abriu a porta do

carro, jogou a droga dentro do carro e, logo em seguida, a filha pulou para dentro do
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carro como se fosse um cachorro atrás do osso. Quando ela entrou, ele fechou a

porta, arrancando o carro. A menina abriu a janela e gritou ao traficante que, quando

acabasse a droga, voltaria. Deputada, já irei dar lhe aparte.

E o poder público acha que isso não é problema de ninguém. Fica apenas criando

medidas paliativas.

Faço aqui um desafio: alguém conhece em Minas Gerais uma clínica pública de

tratamento em regime de internação? Eu não conheço. Recebi uma mãe que diz que

as clínicas que existem são particulares e funcionam sob a forma de cooperativa. Não

foram feitas para dar lucros, mas o menino tem psicólogo, toma banho quente, come

o dia inteiro, e esse custo é rateado entre as famílias. Como uma mãe que ganha

salário mínimo para manter a sua família tratará o seu filho? Se ela tirar uma cesta

básica da casa, faltará para os outros. As pessoas podem dizer para ela arrumar um

padrinho ou  deixar  o  filho  na  rua.  É lamentável.  O  “crack”  no  Brasil  hoje  é  uma

epidemia.

O  Deputado  Paulo  Guedes  (em  aparte)*  -  Solicitei  aparte  para  parabenizá-lo,

Deputado Cabo Júlio, por trazer um tema tão importante a esta tribuna.

V. Exa. disse que o “crack” já chegou nas pequenas cidades. Mais do que isso,

chegou nas vilas, nos distritos, nas zonas rurais, nos assentamentos, nas reservas

indígenas, enfim, em todos os lugares. Em São João das Missões, por exemplo, a

droga tomou conta da aldeia. Há traficantes, pessoas traficando dentro das reservas

indígenas.

Na semana passada, V. Exa. esteve comigo em Montes Claros e constatou de perto

a  situação.  Não  é  só  este  Deputado  que  está  aqui  falando  que  testemunhou  o

problema, V. Exa. viu o representante da Polícia Civil,  o Coronel  Comandante da

Polícia Militar e o Comandante do Corpo de Bombeiros mostrarem a triste realidade

do que é a segurança no Norte de Minas. Para se ter uma ideia, a Delegacia Regional

de Januária há seis anos não recebe uma viatura. Não há sequer uma viatura para

andar  na estrada de terra.  É a região de maior  extensão territorial  em termos de

delegacia regional, pois cobre mais de 17 Municípios. Há 40 viaturas da Polícia Militar

em Montes Claros quebradas no pátio, precisando de R$150.000,00, mas o governo

não tem ou não quer mandar os recursos para consertá-las.
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Então, esse é o choque de gestão, que chamo de choque de ilusão, pois só tem

mídia, televisão, artistas globais, propagandas e mais propagandas, mas a realidade

é muito diferente. São de entristecer os relatos como os que V. Exa. traz aqui, agora.

Parabéns, Deputado Cabo Júlio.

O Deputado Cabo Júlio* - Obrigado, Deputado Paulo Guedes. Como eu dizia, onde

vamos colocar esses meninos viciados em “crack”? Acho que esse problema é tão

grave que não tem cor partidária. É um problema de todos nós. Por mais que eu,

porventura, não tenha alguém na minha casa que use “crack”, posso ser assaltado

por um jovem que quer me roubar por causa de R$5,00 para manter o seu vício.

Assim, é um problema de todos nós, independentemente da cor partidária.

Não  temos  locais  públicos  para  colocar  esses  usuários.  Há  alguns  tipos  de

usuários. Há desde o experimentador, que usa uma vez por semana, até o crônico,

que  vive  para  a  droga  e  pela  droga.  Ele  tem  ruptura  social,  para  de  estudar  e

trabalhar e começa a vegetar, vivendo para a droga e pela droga. Não adianta levá-lo

para o Centro Mineiro de Toxicomania - CMT -, pois passa a manhã lá, tendo terapia,

recebendo remédios, mas, à tarde, é mandado embora para casa. Quando é solto,

volta para a boca e não volta para o tratamento no outro dia. Esse usuário crônico

precisa ser retirado daquele meio. Para isso, as clínicas terapêuticas de atendimento

voluntário  -  não  aquelas  para  as  quais  o  usuário  vai  involuntariamente  ou

compulsoriamente - precisam de ajuda governamental.

Recebi um terapeuta que disse que está tentando fazer um convênio com o Estado

para,  em vez de atender  15,  atender  30,  mas a burocracia é muita.  É tanta que

parece que não querem que atendam.

Recebi  uma ligação  de  um  militar  reformado,  de  Patos  de  Minas,  que  faz  um

trabalho de pegar usuários de “crack” na rua. Como ele pode se manter, se não tem

ajuda governamental de nenhuma esfera? Sabe fazer, tem vontade de fazer mais,

mas não tem ajuda. Eu lhe disse que há uma solução. Ir à vara federal da sua cidade

e pedir aos Juízes da vara criminal e federal que os perdimentos para a União sejam

enviados para a sua casa de recuperação.

Então o que acontece? Sabem como é? Não chegou perto de mim, não é problema

meu. É aquela história em que dois cidadãos estão em um bar, um de cada lado, um
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dos lados está furado e a água entrando. Um tira a água e fala para o outro: me

ajuda. O outro responde: eu não, o furo é do outro lado. Essa é a política antidrogas

que  existe  no  Brasil:  é  problema  de  todo  o  mundo,  é  problema  de  ninguém.

Passamos pela Praça Sete, pela Antônio Carlos, pela Cristiano Machado, por Coluna,

por cidades maiores e menores, e há “crack” em todo lugar. Há pessoas que muitas

vezes querem se tratar.  Como policial,  tinha a seguinte visão: usuário de droga é

marginal, bandido, sem-vergonha, safado. Faço agora esta autocrítica: ao longo dos

anos, comecei a aprender que muitos desses jovens são autores, mas também são

as grandes vítimas do seu vício.

Quando vou falar  sobre drogas,  dou como exemplo minha mãe de 73 anos de

idade, que todo dia toma um copo de café. No dia em que ela não toma, sente dor de

cabeça. Ela diz: “minha cabeça está doendo, vou tomar café”. Minha mãe é viciada

em cafeína, mas é um vício socialmente aceitável. O viciado em “crack” muitas vezes

quer parar e não consegue. Ele quer ajuda, mas não há a quem pedi-la. Aí, sim, o

problema é nosso, do poder público, da Prefeitura de Belo Horizonte, dos governos

estadual e federal. Temos de parar com essa mentirada, temos de parar de esconder

a sujeira debaixo do tapete para que o povo de fora do Brasil não saiba que o “crack”

virou uma epidemia. Virá a Copa, e como resolver o problema? Escondendo. Fica

aqui o meu apelo. E sob a forma de apelo, que o governo do Estado seja - Deputado

Vanderlei Miranda, V. Exa. que é um especialista no assunto - menos burocrático ao

fazer convênios com as unidades terapêuticas que sabem e querem fazer, mas não

têm recurso, não têm ajuda. É muita burocracia. Parece que não querem resolver o

problema.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte)* - Obrigado. Sei que o tempo está se

esgotando. Vou pedir a compreensão do nosso Presidente e querido companheiro,

Deputado José Henrique.

Deputado Cabo  Júlio,  o  que  V.  Exa.  fala  tem o  meu pleno  endosso.  Nós,  que

estamos  lidando  com  a  questão  -  e  agora  a  mim  foi  confiada  a  Presidência  da

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas nesta Casa -,

temos trabalhado bastante.

Hoje,  pela  manhã,  tive  a  alegria  de  participar,  na  Cidade  Administrativa,  da
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assinatura  de  um  convênio  entre  o  governo  do  Estado  e  a  Prefeitura  de  Belo

Horizonte. É o Cartão Aliança pela Vida, no qual o governo do Estado disponibiliza

recursos para as comunidades por meio da Prefeitura de Belo Horizonte. Para mim,

foi um passo positivo, visto que não havia nada até então. Outra coisa interessante é

que foi anunciado lá, ainda que em “off”, pelo Secretário Antônio Jorge, que o governo

vai trabalhar para passar aquele valor de R$900,00 do Aliança pela Vida, que é o

valor “per capita”, para R$1.300,00. Esse valor vai custear 70%, 80% das despesas

de uma comunidade terapêutica.

Acredito que as ações desta Casa, os discursos que V. Exa. faz agora e a ação do

conjunto de interessados na busca de amenizar e diminuir esse flagelo têm produzido

alguma coisa, ainda que a passos lentos. Não podemos sair da trincheira. Aplaudo o

que V. Exa. faz nesta tarde, porque é dessa trincheira que vamos cobrar as ações. E

não cobrar somente; vamos apresentar propostas de solução. Muito obrigado.

O Deputado Cabo Júlio - Sr. Presidente, trabalhamos com dependentes de álcool e

“crack”. Perdi meu avô devido ao alcoolismo, perdi o meu pai e não quero perder os

meus filhos. Lamento que a velocidade com que as coisas acontecem não seja a

mesma velocidade com que as pessoas estão morrendo nas ruas com o “crack”.

Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

público presente,  servidores estaduais  que vêm a esta Casa lutar  justamente por

seus  direitos,  pessoas  que  nos  acompanham  pela  TV  Assembleia  das  diversas

cidades de Minas Gerais, boa tarde. Vou reservar os 5 minutos que me restam para

evidenciar mais uma vez o tratamento dado aqui à Oposição. O Deputado Gustavo

Corrêa veio a esta tribuna atacar o nosso governo, o governo da Presidenta Dilma,

atacar o nosso partido e falar de democracia. Que belo exemplo de democracia ele

nos  deu  hoje  ao  usar  a  palavra  e,  em  uma  atitude  antidemocrática,  pedir  o

encerramento de plano da reunião quando havia quórum para a sua continuação!

Mas o seu objetivo foi atendido, porque, com o pedido de verificação, ele ganhou 10

minutos, impedindo-me de falar pelo mesmo tempo, já que eu iria falar por 15 minutos
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e agora só me restam 4 minutos. Essa é a forma democrática com que tratam a

Oposição nesta Casa. É assim que age a turma do Aécio nesta Assembleia. Para

eles, a democracia é só da boca para fora.

A respeito da Proposta de Emenda à Constituição nº  33,  dizem que o PT quer

silenciar  o  Supremo,  mas,  para  que tenham  ideia,  essa PEC está  tramitando  no

Congresso desde 2011. Esquecem-se de dizer que Azeredo e Marcus Pestana são

coautores da PEC, cujo relator é um Deputado do PSDB de São Paulo. Mas, como a

revista “Veja”, que é o seu boletim de propagandas, veicula uma matéria sobre isso,

apegam-se ao tema, até porque não têm nada para falar ou oferecer. Esquecem-se

de que estiveram no governo por oito anos e quebraram o Brasil, como estão há 10

anos no poder em Minas Gerais e quebraram o Estado. A resposta está aqui: a cada

dia recebemos na Casa um grupo de servidores de pires na mão, porque é assim que

eles tratam os nossos servidores públicos. Já está vindo aí mais uma greve, após a

do Judiciário;  também já  vem aí  outra  greve  da educação,  porque aqui  eles  não

respeitam os servidores públicos.

Esse é o choque de ilusão com que eles tanto gastam dinheiro no horário nobre da

Globo, com artistas globais, divulgando o que não existe. Fiquei impressionado com a

propaganda que fazem do Travessia,  dizendo  que atende 3 milhões de pessoas,

quando é difícil achar 30 que tenham sido atendidas por esse programa em Minas

Gerais.  É  só  propaganda.  Agora,  têm  a  coragem  de  fazer  propaganda,  por  ter

chegado uma Delegada em uma comarca do interior,  onde a droga e a violência

avançam. Até um Parlamentar desta Casa, o Deputado Duilio de Castro, foi agredido

nesse final de semana, ou seja, a violência está para todos os lados; ela tomou conta

de Minas Gerais e das cidades do interior. As Polícias Civil e Militar e o Corpo de

Bombeiros estão sucateados. Esse é o choque de gestão!

O Ipsemg está sucateado!  Estão aqui os servidores do Ipsemg, pois mandaram

para cá um projeto de lei  que deixa essa categoria tão importante de fora. Então,

precisamos falar do verdadeiro choque de ilusão, não de gestão, até porque isso não

é gestão.  Chamar assim  uma gestão que está  entregando um  Estado que devia

R$13.000.000.000,00  com  mais  de  R$84.000.000.000,00  de  dívidas?  Essa  é  a

gestão de Aécio e Anastasia: é colocar tudo debaixo do tapete, esconder os números
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reais e querer colocar na cabeça das pessoas que existe gestão em Minas Gerais.

Também queria dizer que as pessoas estão acordando. Tenho rodado por todas as

cidades da minha região, e vejo que a insatisfação com esse governo não é só por

parte dos servidores públicos; ela está generalizada.

A população já não aguenta mais a insegurança, a falta da presença do governo.

Todo  dia  o  tal  choque  de  gestão  deles  corta  um  benefício  do  servidor,  corta

investimento  de  uma  região.  O  governo  só  faz  alguma  coisa  sabem  como?

Endividando  ainda  mais  o  Estado.  Para  tudo  que  fazem,  têm  de  pegar  dinheiro

emprestado. Estou sabendo que vai chegar outro pacotão aqui na Casa na semana

que vem pedindo mais três bilhões e meio de empréstimo, para endividar ainda mais

o  Estado  de  Minas  Gerais.  Esse  endividamento  compromete  diretamente  os

servidores públicos. É mais arrocho, é mais juro que o Estado vai pagar, e menos

investimentos.

Então quero, Sr.  Presidente, deixar claro que a democracia não pode ser usada

dessa forma. O Deputado Gustavo Corrêa deu um péssimo exemplo aqui hoje, um

péssimo exemplo ao usar desse mesmo artifício que usaram na semana passada

para não deixar este parlamentar se manifestar. Sempre que me inscrevo para falar,

eles correm e utilizam esse tipo de artifício. Apesar de contar com 4 minutos, quero

dizer que estamos atentos, que não vamos nos calar, que a Oposição estará atenta a

cada  passo  desse  governo  que  tenta  prejudicar  servidores,  que  tenta  camuflar

informações e que, a todo momento, cobre-se de mentiras, de propagandas, de uma

série de subterfúgios para tentar esconder a verdadeira realidade em Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - Já vou encerrar,  Sr. Presidente, e, como agora, de

fato, não há ninguém no Plenário além de mim e de V. Exa., que todos foram embora,

quero pedir a V. Exa. o encerramento, de plano, da reunião.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados  para  a  ordinária  de  quinta-feira,  dia  2  de  maio,  às  14  horas,  com  a



145
____________________________________________________________________________

seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

Levanta-se a reunião.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/4/2013

Às 10h03min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Dalmo Ribeiro Silva, Duilio de Castro, Luiz Henrique e Adalclever Lopes (substituindo

o Deputado Leonídio Bouças, por indicação da Liderança do PMDB), membros da

supracitada  Comissão.  Está  presente  também  o  Deputado  Cabo  Júlio.  Havendo

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Sebastião  Costa,  declara  aberta  a

reunião e, nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada e é subscrita  pelos  membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante da pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, a

Presidência  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  do  Deputado

André Quintão em que justifica ausência na reunião desta Comissão, realizada no dia

16/4/2013, e do Sr. Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente do Tribunal de Justiça

do Estado de Minas Gerais, publicada no “Diário do Legislativo”, no dia 19/4/2013. O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores  citados  a seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  3.951/2013 (Deputado Leonídio

Bouças); 3.950 e 3.963/2013 e, em virtude de redistribuição, 212/2011 e 3.800/2013

(Deputado Dalmo Ribeiro Silva);  3.953/2013 (Deputado Duílio  de Castro);  3.952 e

3.955/2013 e, em virtude de redistribuição, 250/2011 e 3.441/2012 (Deputado Luiz

Henrique);  3.959 e 3.964/2013 e,  em virtude de redistribuição,  87/2011 (Deputado

Gustavo Perrella); 3.954 e 3.960/2013 (Deputado André Quintão). Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres

sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Os  Projetos  de  Lei  nºs

1.795/2011, 3.706 e 3.901/2013 são retirados da pauta atendendo-se a requerimento

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, aprovado pela Comissão. É aprovado requerimento

de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja apreciado o Projeto

de Lei  nº  3.769/2013 em primeiro lugar  nesta  fase.  Após  discussão e  votação,  é
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aprovado o parecer concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no

1º turno, do Projeto de Lei nº 3.769/2013 (relator:  Deputado Sebastião Costa, em

virtude  de  redistribuição).  É  convertido  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de

Ciência e Tecnologia  o Projeto  de Lei  nº  1.572/2011 (relator:  Deputado Sebastião

Costa).  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados  os  pareceres  concluindo  pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei

nºs 2.831 (relator:  Deputado Dalmo Ribeiro Silva) e 3.166/2012 (relator: Deputado

Sebastião Costa). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.065/2012, no 1º turno, deixa

de ser apreciado em virtude de solicitação de prorrogação de prazo regimental pelo

relator,  Deputado  Luiz  Henrique.  Neste  momento,  registra-se  a  presença  dos

Deputados André Quintão e Duarte Bechir. Após discussão e votação, são aprovados

os pareceres concluindo pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no

1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.460 e 3.679/2012 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro

Silva).  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados  os  pareceres  concluindo  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade,  no 1º  turno,  dos Projetos de Lei  nºs

3.623/2012  (relator:  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva)  e  3.704/2013,  na  forma  do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Adalclever Lopes, em virtude de redistribuição).

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação,  são  aprovados,  em  turno  único,  os  pareceres  que  concluem  pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.664/2012,

3.907,  3.914  e  3.927/2013  (relator:  Deputado  Adalclever  Lopes,  em  virtude  de

redistribuição); 3.911/2013 (relator: Deputado André Quintão); e 3.946/2013 (relator:

Deputado  Luiz  Henrique).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que

compreende a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação,  são aprovados  os requerimentos em que se solicita  sejam baixados em

diligência  aos  autores  os  Projetos  de  Lei  nºs  2.629  e  3.932/2013.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2013.
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Sebastião  Costa,  Presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Luiz  Henrique  -  Duílio  de

Castro - Cabo Júlio.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/4/2013

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Duarte Bechir e João Leite (substituindo o Deputado Gustavo Corrêa, por indicação

da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Está presente também o

Deputado  Lafayette  de  Andrada.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Célio  Moreira,  declara aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Duarte  Bechir,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da Comissão e  comunica  o

recebimento de correspondência do Deputado Almir Paraca, Presidente da Comissão

Extraordinária das Águas, em que convida esta Comissão para participar de reuniões

de audiência pública, nos dias 24 de abril, no Teatro desta Casa, e 8 de maio, na

Câmara Municipal de Frutal, com a finalidade de ouvir os comitês de bacias e discutir

questões relacionadas ao uso da água e à gestão de recursos hídricos. Passa-se à 2ª

Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a  votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.870/2013, com a Emenda nº 1, que

recebeu parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  A

Presidência recebe requerimentos do Deputado Fred Costa (3) em que solicita seja

realizada audiência pública desta Comissão com o objetivo de debater o Projeto de

Lei nº 3.960/2013, que dispõe sobre a doação dos bens semoventes canino e equino

integrantes do patrimônio do Estado; seja realizada audiência pública desta Comissão

com o objetivo de debater o Projeto de Lei nº 2.290/2011, que cria o Parque Estadual

José Alencar Gomes da Silva; e seja realizada visita desta Comissão com o objetivo

de conhecer a área da extinta Rede Ferroviária Federal, situada na divisa dos Bairros
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Belvedere, em Belo Horizonte, e Vila da Serra, em Nova Lima, atualmente ocupada

de forma irregular, cuja extensão abrange extensa área verde, objeto do Projeto de

Lei nº 2.290/2011. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Fred

Costa em que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão com o objetivo

de debater a respeito da venda de onze cães pela Polícia Militar de Minas Gerais pelo

critério da maior oferta sem a inclusão de exigibilidades e monitoramento referentes

ao bem-estar do animal,  excluindo-se a possibilidade de alguma forma de adoção

responsável. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2013.

Célio Moreira, Presidente - Luzia Ferreira - Rômulo Veneroso.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 23/4/2013

Às 15h42min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Paulo  Lamac  e  Elismar  Prado  (substituindo  o  Deputado  Pompílio

Canavez, por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, a Deputada Liza Prado e os Deputados Adelmo Carneiro

Leão, Leonídio Bouças, Luiz Henrique, Luiz Humberto Carneiro, Zé Maia, Tenente

Lúcio e Antonio Lerin. Havendo número regimental,  o Presidente, Deputado Paulo

Lamac,  declara aberta  a reunião  e,  em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Elismar Prado, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a debater a criação da Região Metropolitana do

Triângulo.  Passa-se  à  2ª  Fase da 2ª  Parte  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo a

discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Os

Requerimentos  nºs  4.403,  4.404,  4.467,  4.469  a  4.471,  4.525,  4.534,  4.535  e

4.464/2013  têm  sua  votação  adiada,  atendendo-se  a  requerimento  do  Deputado

Elismar  Prado,  aprovado  pela  Comissão.  A Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Pedro  Schultz  Fonseca  Baptista,
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Superintendente de Planejamento e Gestão de Infraestrutura Urbana, representando

o  Sr.  Olavo  Bilac  Pinto  Neto,  Secretário  de  Desenvolvimento  Regional  e  Política

Urbana;  Paulo  Vitiello,  Vice-Prefeito  Municipal  de  Uberlândia,  representando o  Sr.

Gilmar Machado, Prefeito desse Município; Paulo Piau Nogueira, Prefeito Municipal

de  Uberaba;  Werley  Ferreira  de  Macedo,  Vice-Prefeito  Municipal  de  Araguari,

representando o Sr. Raul José de Belém, Prefeito desse Município; e Lucas Campos

de Siqueira, Prefeito Municipal de Patrocínio, que são convidados a tomar assento à

mesa.  A Presidência concede a palavra à Deputada Liza  Prado e aos Deputados

Adelmo Carneiro Leão e Elismar Prado, autores do requerimento que deu origem ao

debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2013.

Paulo Lamac, Presidente - Carlos Pimenta - Luzia Ferreira.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/4/2013

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Vanderlei  Miranda,  Célio  Moreira  e  Glaycon  Franco,  membros  da

supracitada Comissão.  Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Adelmo  Carneiro

Leão e Tadeu Martins Leite.  Havendo número regimental,  o Presidente,  Deputado

Vanderlei  Miranda,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento  do  Deputado Glaycon  Franco,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante  na  pauta,  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão  e  a  debater  o

tratamento  aos  usuários  de  drogas  internados  compulsoriamente  e  o  número  de

vagas para atendimento oferecidas no Estado. A Presidência interrompe os trabalhos
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ordinários da reunião para ouvir as Sras. Erica Barezani, Diretora do SOS Drogas,

representando o  Sr.  Cloves  Eduardo  Benevides,  Subsecretário  de  Políticas  sobre

Drogas da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude; Dalveneide Almeida

Santos, Coordenadora da ONG Mães de Minas contra o Crack; Regina Coeli Rosa,

membro da ONG Mães de Minas contra o Crack; e os Srs. Leandro Oliveira Iannotta,

referência  técnica  em  Saúde  Mental,  representando  a  Sra.  Tanit  Jorge  Sarsur,

Coordenadora  Estadual  de  Saúde  Mental,  e  Antônio  Jorge  de  Souza  Marques,

Secretário de Estado de Saúde; Aloísio Andrade, Presidente do Conselho Estadual de

Políticas sobre Drogas; Wesley Freitas,  responsável  técnico, representando a Sra.

Ana Martins Godoy Pimenta, Presidente da Federação Nacional das Comunidades

Terapêuticas Católicas e Instituições Afins; Marcos Antônio dos Santos, Presidente da

Associação  Mineira  de  Comunidades  Terapêuticas  e  Instituições  Afins;  Anderson

Matos,  Coordenador  Terapêutico  da  Fazenda  Renascer;  o  Pe.  Amauri  Paixão,

Vereador da Câmara Municipal de Uberlândia e Presidente da Comissão Permanente

de Política na Área de Dependência Química na Comarca de Uberlândia; e os Srs.

Kleber Alves de Carvalho, advogado, e Wellington Martins, estudante de Direito, que

são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do requerimento

que deu origem ao debate, profere suas considerações iniciais. Logo após, passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos da

Deputada Liza Prado e dos Deputados Vanderlei Miranda, Marques Abreu, Glaycon

Franco e Paulo Lamac (2) em que solicitam seja encaminhado ao Secretário Nacional

de  Políticas  sobre  Drogas  pedido  de  informações  sobre  o  valor  efetivamente

repassado ao Estado em decorrência de leilões de produtos apreendidos do tráfico de

drogas,  nos  últimos  5  anos;  em  que  solicita  seja  promovida  por  essa  Comissão

campanha para esclarecer e divulgar que as comunidades terapêuticas são espaços

para  tratamento  de  tóxico-dependência;  Liza  Prado  e  Vanderlei  Miranda  em  que

solicitam  seja  encaminhado  ao  Subsecretário  de  Políticas  Antidrogas  pedido  de
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informações  sobre  o  montante  de  recursos  provenientes  de  leilões  de  produtos

apreendidos  do  tráfico  de  drogas  nos  últimos  cinco  anos  repassados  ao Estado;

Vanderlei  Miranda  (3)  em  que  solicita  seja  realizada  visita  técnica  à  Central  de

Flagrantes de Belo Horizonte; seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de

providências para a regulamentação da Lei nº 12.462, de 7 de abril de 1997, que cria

o Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes; seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de providências para que

amplie a aplicação do disposto no art. 61 da Lei Federal nº 11.343, de 2006, o qual

determina  que  o  juízo  competente  poderá  autorizar  que  bens  apreendidos  e

adquiridos com produtos de tráfico ilícito de drogas sejam utilizados por órgãos ou

entidades  que  atuam  na  prevenção  do  uso  indevido  de  drogas,  na  atenção  e

reinserção social de usuários e dependentes de drogas e na repressão à produção

não autorizada e ao tráfico ilícito  de drogas.  Cumprida a finalidade da reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2013.

Vanderlei Miranda, Presidente - Glaycon Franco - Marques Abreu.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

25/4/2013

Às  8h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  André  Quintão,

membro da supracitada Comissão.  Está presente  também a Deputada Rosângela

Reis. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara

aberta a reunião dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a qual  é dada por

aprovada e é subscrita pelo membro da Comissão presente. A Presidência informa

que a reunião se destina a apresentar a Norma Operacional Básica do Sistema Único

de  Assistência  Social  -  NOB/Suas  2012  -  e  debater  as  sugestões  para  o

enfrentamento das dificuldades apresentadas pelos Municípios com relação a essa

Norma.  A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  as

Sras.  Maria  Juanita  Godinho  Pimenta,  Subsecretária  de  Assistência  Social,
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representando o Sr. Cássio Soares, Secretário de Estado de Desenvolvimento Social;

Maria  Albanita  Roberta,  Subsecretária  de  Projetos  Especiais  e  Representante  do

Conselho Estadual de Assistência Social;  Maíra Colares, Assistente Social e Vice-

Presidente  do  Cress  6ª  Região,  representando o  Sr.  Leonardo  David  Rosa  Reis,

Presidente do Conselho Regional do Serviço Social - Cress 6ª Região; Mayra Camilo,

Assessora  de  Assistência  Social,  representando  o  Sr.  Ângelo  José  Roncalli  de

Freitas,  Presidente da Associação Mineira de Municípios; e os Srs. Jaime Rabelo

Adriano, Coordenador-Geral de Apoio ao Controle Social e à Gestão Descentralizada,

representando  a  Sra.  Denise  Ratmann  Arruda  Colin,  Secretária  Nacional  de

Assistência  Social  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome;

Glencir  Gonçalves  Ferreira,  Psicólogo,  representando  a  Sra.  Marta  Elizabeth  de

Souza,  Conselheira-Presidente  do  Conselho  Regional  de  Psicologia  -  4ª  Região;

Jaime Luiz Rodrigues Junior, Presidente do Colegiado dos Gestores Municipais de

Assistência Social do Estado de Minas Gerais - Cogemas -; e Domingos Sávio de

Araújo, Membro da Coordenação Colegiada do Fórum Estadual dos Trabalhadores do

Suas-MG,  que são convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  Presidente,  autor  do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa a palavra à Deputada e aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2013.

André Quintão, Presidente - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/4/2013

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever Lopes

e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Fred Costa, por indicação da Liderança do

BTR), membros da supracitada Comissão. Estão presentes também os Deputados

Sávio  Souza  Cruz,  Rogério  Correia,  Sargento  Rodrigues  e  Tadeu  Martins  Leite.
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Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Adalclever  Lopes,  declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sargento

Rodrigues , dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada

e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião  se  destina  a  debater  a  violação  dos  direitos  dos  consumidores  e  o

desrespeito a sua dignidade, saúde e segurança por parte da Minas Arena, empresa

que administra o estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, especialmente no clássico

Atlético  x  Cruzeiro,  realizado  no  dia  3  de  fevereiro  deste  ano.  A  Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Edson Antenor Lima

Paula, Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor representando o Sr. Marcos

Tofani Baer Bahia, Promotor de Justiça e Coordenador 14ª Promotoria de Justiça de

Defesa  do  Consumidor  e  Procon  do  Ministério  Público  do  Estado;  José  Gabriel

Gazolla Teixeira, Assessor da Presidência da BHTRANS, representando o Sr. Ramon

Victor  Cesar,  Diretor-Presidente  do BHTRANS;  Robson Pires,  Diretor  Comercial  e

Ouvidor do Cruzeiro,  representando o Sr.  Gilvan de Pinho Tavares, Presidente do

Cruzeiro  Esporte  Clube;  Marcelo  Rodrigo  Barbosa,  Gerente-Geral  do  Procon

Assembleia;  e  Gilberto  Dias  de  Souza,  Gerente  do  Procon  Assembleia,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem ao debate,  para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2013.

Rômulo Veneroso, Presidente - Cabo Júlio - Liza Prado.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

26/4/2013

Às  10h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  João  Leite,

membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Celinho do

Sinttrocel. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara
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aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a

subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir a implementação

da unidade do Corpo de Bombeiros Militar no Município de Timóteo e comunica o

recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofício  do  Sr.  Geovanne  Honório,

Presidente da Câmara Municipal de Governador Valadares, convidando a Comissão a

participar de reunião dessa Câmara com o Secretário de Estado de Defesa Social, na

Cidade  Administrativa,  em  29/4/2013,  para  discutir  temas  relativos  à  estrutura  do

sistema de segurança pública nesse Município. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  o  Sr.  Cleydson  Domingues  Drumond,  Prefeito

Municipal de Timóteo; o Maj. BM Silvane Givisiez, Comandante do 6º Batalhão de

Bombeiro  Militar,  representando  o  Cel.  BM  Sílvio  Antonio  de  Oliveira  Melo,

Comandante-Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais;  os  Srs.

Guaraciaba  Gomes  Martins  Araujo,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Timóteo;

Adriano Costa Alvarenga, Vereador da Câmara Municipal de Timóteo; Fábio Campos,

da Câmara Municipal de Timóteo; Douglas Wilkys, da Câmara Municipal de Timóteo;

Kaster  Lúcio Rodrigues Abreu,  Presidente da 115ª  Subseção de Minas Gerais  da

Ordem dos Advogados do Brasil; Antônio Teixeira Neto, Presidente da Associação

Comercial, Industrial e Agropecuária e de Prestação de Serviços de Timóteo; Bruno

Reis Alcantara, Diretor de Regulação Metropolitana da Agência de Desenvolvimento

Metropolitano do Vale do Aço; Manoel  de Oliveira Assis Brandão, Comandante do

Pelotão  da  85ª  Companhia  de  Polícia  Militar  Especial;  Marcelo  Afonso,  Assessor

Especial do Deputado Federal Alexandre Silveira; Vinícius de Assis Moreira, Gerente

do Parque Estadual do Rio Doce, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  autor  do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2013.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues - Cabo Júlio.
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ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

29/4/2013

Às  9h13min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Durval  Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Paulo Lamac.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que é dada por aprovada e é

subscrita por ele. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir o Projeto

de Lei nº 3.795/2013, do Deputado Paulo Lamac, que acrescenta dispositivos à Lei nº

13.408,  de  21  de  dezembro  de  1999,  que  dispõe  sobre  a  denominação  de

estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Heloísa Greco, representante da

Frente Independente pela Memória, Verdade e Justiça de Minas Gerais e membro do

Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania; Vilma Moreira dos Santos,

Superintendente do Arquivo Público Mineiro, e Nivia Mônica da Silva, Coordenadora

do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos

Humanos;  e  os  Srs.  Nilmário  Miranda,  Deputado  Federal;  William  dos  Santos,

Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG; Rodrigo José de Souza

Silva,  representante  da  Frente  Independente  pela  Memória,  Verdade e Justiça de

Minas  Gerais;  Renan  de  Carvalho  Santos,  representante  do  Movimento  Levante

Popular da Juventude, e Mateus Braga Alves Clemente, Procurador do Estado, que

são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A Presidência  concede  a  palavra  ao

Deputado Paulo Lamac, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2013.

Rômulo Viegas, Presidente.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM
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30/4/2013

Às  9h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Rômulo  Viegas,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente declara

aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita por ele. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir violações de direitos humanos que teriam sido praticadas contra 40 famílias

que estão sendo retiradas de suas casas no Bairro Alípio de Melo, em Belo Horizonte,

por  meio  de  processo  de  reintegração  de  posse.  O  Presidente  interrompe  os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Sérgio Pires da Costa, membro da

Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG, representando o Sr. William dos Santos,

Presidente dessa entidade; Flávio Marcos de Morais Silva, Procurador do Município

de Belo Horizonte,  representando o Sr.  Rúsvel  Beltrame Rocha,  Procurador-Geral

desse Município; e Daniel Igor Mendonça, que são convidados a tomarem assento à

mesa.  Na  ausência  do  Deputado  Durval  Ângelo,  autor  do  requerimento  que  deu

origem ao debate, a Presidência tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Registra-se a presença da

Deputada Liza Prado e do Deputado Duarte Bechir.  Abertos os debates, segue-se

ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2013.

Durval Ângelo, Presidente - Sargento Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.927/2013

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Volmar de Paula Freitas, com sede

no Município de Conselheiro Pena.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.927/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Volmar  de  Paula  Freitas,  com  sede  no  Município  de  Conselheiro  Pena,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a proteção, a

defesa, a preservação e a recuperação do meio ambiente e dos recursos naturais não

renováveis no Município.

Com esse propósito, a instituição realiza ações de educação e conscientização da

população para a preservação dos recursos naturais não renováveis; defende o meio

ambiente local; mantém intercâmbio de informações com outras entidades; participa

de programas e projetos relativos às suas finalidades; estimula a criação de entidades

afins;  realiza  ações  de  estímulo  e  fortalecimento  da  agricultura  familiar  e  de

recuperação do meio ambiente local.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  ambiental  desenvolvido  pela  Associação

Volmar de Paula Freitas no Município de Conselheiro Pena, consideramos meritória a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.927/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2013.

Sávio Souza Cruz, relator.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 4 DE MAIO DE 2013

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 2/5/2013

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Adalclever Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão - Bosco -

Carlos Pimenta - Célio Moreira - Fábio Cherem - Inácio Franco - João Vítor Xavier -

Leonardo Moreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Rogério Correia - Rômulo

Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as Deputadas e os Deputados para

a especial de segunda-feira, dia 6, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 18/12/2012

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Carlos  Henrique,  Duilio  de  Castro  e  Vanderlei  Miranda,  membros  da

supracitada Comissão.  Está presente,  também, o Deputado Fred Costa.  Havendo

número regimental, a Presidente, Deputada Liza Prado, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duilio de Castro, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

debater a implantação de pedágio no trecho Juiz de Fora-Belo Horizonte da BR-040 e

comunica  o  recebimento  de  ofício  da  Sra.  Alessandra  Cristina  Azevedo  Cardoso,
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Chefe  de  Gabinete  do  Ministério  das  Comunicações,  publicado  no  “Diário  do

Legislativo”  de  13/12/2012.  A  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

2.325/2011 e 3.088/2012, no 2º turno (Deputado Duilio de Castro), e 2.923/2012, no

1º turno (Deputada Liza Prado). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir a Sra. Goretti Sena, Editora do “Jornal do Belvedere”; e os Srs.

Luiz Fernando Siqueira Pinto, Assessor da Secretaria de Fazenda, representando o

Sr.  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  titular  dessa  Pasta;  Gustavo  Henrique

Wykrota  Tostes,  Presidente  da  Associação  dos  Condomínios  Horizontais;  Franco

Cristiano  Alves;  Alexandre  Verona  e  Wanderson  Meireles,  da  Polícia  Rodoviária

Federal, e a Sra. Simone Alvarenga Borjia Bottrel, Presidente da Arca Amaserra, que

são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A  Presidente  concede  a  palavra  ao

Deputado Fred Costa, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela

aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.325/2011 e 3.088/2012 na forma do

vencido em 1º turno (relator: Deputado Duilio de Castro). Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos  do  Deputado  Fred  Costa  em  que  solicita  seja  realizada  audiência

pública para debater  o projeto do Rodoanel  Sul,  a ser implantado na BR-040, na

Região Metropolitana de Belo Horizonte; da Deputada Liza Prado e do Deputados

Duilio  de  Castro  e  Fred  Costa  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  à  Agência

Nacional de Transportes Terrestres - ANTT - com a finalidade de discutir a situação

das rodovias federais no Estado; da Deputada Liza Prado e dos Deputados Duilio de

Castro, Fred Costa e Carlos Henrique em que solicitam seja encaminhado à ANTT

pedido de informações sobre os critérios adotados para a definição da localização
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das praças de pedágio e dos valores a serem cobrados dos usuários que transitam

na BR-040, no trecho Belo Horizonte-Juiz de Fora; da Deputada Liza Prado e dos

Deputados Carlos Henrique e Duilio de Castro em que solicitam seja encaminhado à

ANTT pedido de providências para que a praça de pedágio prevista para o Km 562 da

BR-040 seja implantada no Km 580; da Deputada Liza Prado e dos Deputados Duilio

de Castro e Fred Costa em que solicitam seja encaminhado ofício ao DER-MG, ao

DNIT e às Prefeituras Municipais de Nova Lima, Brumadinho, Itabirito e Ouro Preto,

bem como aos condomínios  instalados nesses Municípios  à  margem da BR-040,

manifestando a posição contrária da Comissão à instalação de praça de pedágio em

Nova Lima; da Deputada Liza Prado e dos Deputados Duilio de Castro e Fred Costa

em  que  solicitam  seja  formulada  manifestação  de  repúdio  ao  DNIT  pelo  não

comparecimento de representante desse órgão à audiência pública realizada nesta

reunião; da Deputada Liza Prado e dos Deputados Duilio de Castro e Fred Costa em

que  solicitam  seja  formulada  manifestação  de  repúdio  à  ANTT  pelo  não

comparecimento de representante desse órgão à audiência pública realizada nesta

reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares,  determina a  lavratura  da  ata e encerra  os  trabalhos da Comissão

nesta sessão legislativa.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Liza Prado, Presidente - Carlos Henrique - Duilio de Castro - Vanderlei Miranda.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 24/4/2013

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis

e Ana Maria Resende e o Deputado Celinho do Sinttrocel, membros da supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  a  Presidente,  Deputada Rosângela  Reis,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Celinho do Sinttrocel, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a  reunião  se destina  a apreciar  a matéria  constante  na  pauta  e comunica o

recebimento de convite aos membros desta Comissão, enviado pelo Deputado André
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Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular, para que participem das

audiências públicas e do debate público que serão realizados com a finalidade de

apresentar e debater a Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência

Social - NOB-Suas 2012; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”

de 12/4/2013, das Sras. Raquel Petrocélio Fonseca, Gerente Regional do Trabalho e

Emprego em Minas Gerais;  e Maria  Cláudia Peixoto de  Almeida Paula,  Chefe de

Gabinete da Secretaria de Educação. A Presidente acusa o recebimento, em turno

único, dos Projetos de Lei  nºs 2.576/2011,  3.873,  3.881, 3.886 e 3.898/2013,  dos

quais  designou como relator  o Deputado Bosco.  Passa-se à 2ª Fase da 2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.999, 3.172 e 3.578/2012;

3.747, 3.749, 3.750, 3.777, 3.804, este com a Emenda nº 1; 3.806 e 3.828/2013, que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a discussão e votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs

2.962, 3.015, 3.328, 3.572, 3.573, 3.574, 3.597, 3.598, 3.605, 3.639, 3.645, 3.648,

3.655,  3.657,  3.663,  3.671/2012  e  3.698/2013.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão. São recebidos para ser apreciados em reunião posterior os requerimentos

do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel  em  que  solicita  sejam  realizadas  audiências

públicas para debater: 1) a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT -, no seu 70º

ano  de  vigência;  2)  as  irregularidades  nas  condições  de  trabalho  da  Siderúrgica

Aperam; 3) as condições de trabalho no setor mineral no Estado; 4) os efeitos da

mecanização do  corte  da  cana no Estado;  e  5)  as  reivindicações  dos  servidores

municipais da Prefeitura de Belo Horizonte, bem como a relação da prefeitura com

seus funcionários; e do Deputado João Vítor Xavier em que solicita seja realizada

audiência pública para debater a implantação de piso salarial para o advogado no

Estado.  A Presidente passa a direção dos trabalhos para o Deputado Celinho do

Sinttrocel, para apresentar proposição de sua autoria. Ato contínuo, é recebido pelo

Presidente,  para ser apreciado em reunião posterior,  o  requerimento da Deputada

Rosângela  Reis  em que solicita  seja realizada audiência  pública  no Município  de
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Ipatinga para conhecer o diagnóstico da população de rua, realizado pelo Projeto Paz

nas Ruas, e debater medidas necessárias e possíveis soluções para a questão. A

Deputada Rosângela Reis retoma a direção dos trabalhos. Submetidos a votação,

cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos do Deputado Duarte Bechir

em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  o  programa  de

desligamento  voluntário  promovido  pela  Cemig  Serviços;  do  Deputado  Rogério

Correia em que solicita seja realizada audiência pública para debater as inovações

advindas da Proposta de Emenda à Constituição Federal nº 66/2012, conhecida como

PEC  das  Domésticas;  e  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  solicita  seja

enviado pedido de providências ao Ministro do Trabalho e Emprego para agilizar o

processo de registro sindical da Federação Brasileira de Sindicatos das Carreiras da

Administração Tributária da União, dos Estados e do Distrito Federal - Febrafisco -,

conforme solicitação SC 14.306 e Protocolo nº 46206.021045/2012-54. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2013.

Rosângela Reis, Presidente - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 24/4/2013

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Fabiano Tolentino, Inácio Franco e Paulo Guedes, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Antônio  Carlos

Arantes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a debater a situação da fiscalização agropecuária no

Estado de Minas Gerais e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente

acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.911/2013, em turno único, para o qual

designou  o  Deputado  Inácio  Franco  como  relator.  A  Presidência  interrompe  os
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trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Moisa Medeiros Lasmar, Presidente

da Associação dos Fiscais Agropecuários de Minas Gerais, e os Srs. Altino Rodrigues

Neto, Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, representando Elmiro

Alves do Nascimento, Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

Messias  Francisco  Lobo  Júnior,  Chefe  do  Setor  de  Fiscalização  do  Conselho

Regional de Medicina Veterinária, representando o Sr. Nivaldo da Silva, Presidente do

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado; José de Oliveira Mascarenhas

Júnior, Delegado Sindical, representando o Sr. Wilson Roberto de Sá, Presidente do

Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários; Francisco Saraiva da Silva

Junior,  Presidente  da  União  Nacional  dos  Fiscais  Agropecuários;  Gabriel  Moreira

Junqueira,  Presidente da Sociedade Mineira de  Engenheiros  Florestais;  Wellerson

Charles  da  Silva  Pereira,  Presidente  do  Sindicato  dos Trabalhadores  do  IMA;  Ely

Avelino,  Vice-Presidente  do  Sintamig;  Thales  Fernandes,  Diretor  Técnico  do  IMA;

Antônio  Ruback,  Presidente  da  Associação  dos  Servidores  do  IMA,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes,

como autor do requerimento que deu origem ao debate,  tece suas considerações

iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas

exposições.  Abertos os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta das

notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-

se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.823/2013, que recebeu parecer por

sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Antônio Carlos Arantes,

Fabiano  Tolentino  e  Inácio  Franco  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  desta

Comissão,  com representantes dos servidores do IMA, à Secretária de Estado de

Planejamento  e  Gestão  e  ao  Secretário  de  Agricultura,  Agropecuária  e

Abastecimento,  para  discutir  a  defasagem  da  carreira  de  Fiscal  Agropecuário  do

Estado em relação à dos Fiscais Federais  e à dos Fiscais  de outros  Estados da

Federação; e do Deputado Paulo Guedes em que solicita seja realizada reunião de
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audiência pública em Varzelândia para discutir assuntos relativos à questão agrária

no Município, relacionados com os seguintes projetos de assentamento: Projeto de

Assentamento da Fazenda Betânia, Conquista da Unidade, Macaúbas, Acampamento

da Fazenda Brilho do Sol, Para Terra I, Para Terra II e uma área de remanescentes

quilombolas do Brejo dos Crioulos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2013.

Inácio Franco, Presidente - Rogério Correia.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 25/4/2013

Às 10h34min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Cabo  Júlio  e  Glaycon  Franco,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Liza Prado, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Glaycon Franco,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão. A Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.914/2013, em

turno único, para o qual designou a Deputada Ana Maria Resende como relatora.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetida  a

votação, é aprovada a Emenda nº 1 ao Requerimento nº 4.205/2013, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, com vistas à substituição do nome de José Matias Gonçalves de

Abreu pelo de Kátia Ferraz Ferreira. Submetido a discussão e votação, é aprovado o

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.734/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos  da  Deputada  Liza  Prado  (3)  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Empresa  de  Transportes  e  Trânsito  de  Belo  Horizonte  -  BHTRANS  -  pedido  de
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providências  para  que verifique as condições de acessibilidade das  pessoas  com

deficiência especialmente nas linhas 4103 e 4108, que transportam pessoas para a

Associação Mineira de Reabilitação - AMR; seja encaminhado à AMR, à Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte, ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa

com Deficiência e ao Conselho Municipal  de Defesa dos Direitos da Pessoa com

Deficiência  pedido  de  providências  para  que  sejam  verificadas  as  condições  de

acesso das pessoas em cadeira de rodas à AMR e, caso necessário, para que seja

construída rampa de acesso na calçada da instituição;  sejam ouvidas as pessoas

presentes  na  6ª  Reunião  Ordinária  desta  Comissão.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2013.

Deputado Cabo Júlio, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.907/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria  do  Deputado Glaycon Franco,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Corredores de Rua de Lafaiete

- Acorlaf -, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.907/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Corredores de Rua de Lafaiete - Acorlaf -, com sede no Município de Conselheiro

Lafaiete, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo

o incentivo à prática de esportes.
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Com esse propósito,  a  instituição  promove  diversas  atividades  desportivas,  tais

como atletismo e corrida, e atividades de lazer.

Cabe ressaltar que a prática de atividades desportivas traz benefícios individuais e

sociais,  pois  contribui  para  a  formação  física  e  psíquica  das  pessoas  e  reduz  a

probabilidade do aparecimento de doenças. Especialmente na adolescência, quando

os  jovens  podem  ser  influenciados  por  hábitos  prejudiciais,  que  geram  conflitos

internos  capazes  de  desvirtuar  valores  e  dificultar  a  aprendizagem,  o  esporte  se

reveste  de  indiscutível  importância,  prestando  grande  contribuição  ao

desenvolvimento da sociedade.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  desenvolvido  pela  Acorlaf,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.907/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2013.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.914/2013

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae

- de Itaú de Minas, com sede nesse Município.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.914/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Pais  e  Amigos dos Excepcionais  -  Apae -  de Itaú de Minas,  com sede nesse

Município,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como

escopo a defesa dos direitos das pessoas com deficiência.
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Na consecução de seu propósito,  a  instituição trabalha em prol  da melhoria  da

qualidade  de  vida  das  pessoa  com  deficiência  ou  com  transtornos  globais  do

desenvolvimento,  buscando assegurar-lhes o  pleno exercício  da  cidadania;  presta

serviços de habilitação e reabilitação às pessoas com deficiência, promovendo sua

integração à vida comunitária;  realiza atendimentos e assessoramento às pessoas

com deficiência e a suas famílias; oferece serviços de educação especial e na área

de saúde e assistência social.

Além disso, incentiva a participação da comunidade e das instituições públicas e

privadas  nas  ações  voltadas  à  prevenção  e  ao  atendimento  das  pessoas  com

deficiência;  mantém  publicações  técnicas  especializadas;  viabiliza  meios  para  a

realização  de  atividades  extracurriculares  a  seus  assistidos  e  suas  famílias;

desenvolve ações de fortalecimento de vínculos familiares; apoia e gerencia casas-

lares  para  pessoas  com  deficiência;  atua  na  definição  da  política  municipal  de

atendimento  à  pessoa  com deficiência;  compila  e  divulga  as  normas  legais  e  os

regulamentos  relativos  às  pessoas  com  deficiência;  incentiva  a  realização  de

estatísticas, estudos e pesquisas.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Apae de Itaú de Minas em

defesa  das  pessoas  com  deficiência  desse  Município,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.914/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2013.

Ana Maria Resende, relatora.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 7 DE MAIO DE 2013

ATA

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

29/4/2013

Às 8h30min, comparece no Auditório da Associação dos Municípios da Microrregião

do Médio Rio Grande o Deputado André Quintão, membro da supracitada Comissão.

Está  presente,  também,  o  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes.  Havendo  número

regimental,  o  Presidente,  Deputado  André  Quintão,  declara  aberta  a  reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelo membro da Comissão presente. A Presidência informa que a reunião se destina

a apresentar a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social -

NOB/Suas 2012 -  e  debater  as  sugestões para o  enfrentamento  das dificuldades

apresentadas pelos Municípios com relação a essa norma. A Presidência interrompe

os trabalhos  ordinários  da  reunião para  ouvir  as  Sras.  Maria  Albanita  Roberta  de

Lima, representando o Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas-MG -; Teresa

Cristina Dâmaso Gusmão, Superintendente de Políticas de Assistência Social; Maura

Miranda,  Conselheira  da  Diretoria  do  Conselho  Regional  de  Serviço  Social,

representando o Sr. Leonardo David Rosa Reis, Presidente; Rosilene Cristina Rocha,

Assessora Técnica, representante do Ministério de Desenvolvimento Social; e os Srs.

Cássio  Soares,  Secretário  do  Estado  de  Desenvolvimento  Social;  Jaime  Luiz

Rodrigues, Presidente do Colegiado dos Gestores Municipais de Assistência Social

do Estado de Minas Gerais - Cogemas -; Rêmolo Aloise, Prefeito Municipal de São

Sebastião do Paraíso; Geraldo Lourenço, Assistente Social e representante do Fórum

Municipal  dos  Trabalhadores  do  Suas  de  Minas  Gerais;  Jaime  Rabelo  Adriano,

Coordenador-Geral do Suas da Secretaria Nacional de Assistência Social e Combate

à  Fome,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  Presidente,  autor  do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa a palavra ao Deputado e aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas
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taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  do  parlamentar  e  dos

convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2013.

André Quintão, Presidente - Diniz Pinheiro.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2013

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 72/2013

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  381/2013,  publicada  em  7/3/2013  no  "Diário  do

Legislativo", o Governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos do

art. 62, XXIII, "e", da Constituição do Estado, a indicação do nome da Sra. Mônica

Maria Teixeira Coelho para ocupar o cargo de Ouvidora-Geral Adjunta do Estado.

Constituída esta Comissão Especial, nos termos da alínea "c" do inciso I do art. 111,

combinado com os incisos I e II do § 1º do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-

se à arguição pública da indicada.

A Sra. Mônica Maria Teixeira Coelho demonstrou amplo conhecimento para exercer

a  função indicada,  respondendo com clareza e  objetividade às  questões  que lhe

foram formuladas pelos Deputados.

Além disso, pelo "curriculum vitae" apresentado pela candidata, verificamos que ela

possui  formação  acadêmica  e  ampla  experiência  profissional  em  funções

desempenhadas  no  governo  do  Estado,  inclusive  as  de  Chefe  de  Gabinete  da

Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais, desde setembro de 2011; Procuradora-

Chefe da Procuradoria Jurídica da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, de

fevereiro  a  setembro  de  2011,  e  Assessora-Chefe  da  Assessoria  Técnica  da

Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais, de abril de 2003 a fevereiro de

2011.

É, pois, evidente sua capacidade gerencial, o que nos leva a considerar acertada a

indicação de seu nome para o cargo de Ouvidora-Geral Adjunta do Estado.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos favoravelmente à indicação da Sra.  Mônica  Maria

Teixeira Coelho para o cargo de Ouvidora-Geral Adjunta do Estado.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Romel Anízio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.576/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Projeto João de Barro, com sede

no Município de Ouro Branco.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.576/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Projeto João de Barro, com sede no Município de Ouro Branco, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que desenvolve importante trabalho social com

famílias carentes.

Com  efeito,  a  instituição  investe  na  construção,  na  reforma  e  na  melhoria  das

moradias de famílias carentes nas áreas rural e urbana do Município de Ouro Branco,

além de promover o voluntariado, a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a

democracia e outros valores universais.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Associação Projeto

João de Barro no Município de Ouro Branco, consideramos meritória a iniciativa de

lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.576/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.873/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por
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objetivo  declarar  de  utilidade pública  a  Associação  dos  Moradores  e  Amigos  dos

Venâncios - Amav -, com sede no Município de Gonçalves.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.873/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Moradores  e  Amigos  dos  Venâncios  -  Amav  -,  com  sede  no  Município  de

Gonçalves,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como

escopo a defesa dos direitos e interesses dos moradores do Bairro dos Venâncios,

nesse Município.

Com esse propósito, a instituição desenvolve projetos para a melhoria da qualidade

de vida da comunidade; presta assistência social, conscientizando a comunidade de

suas potencialidades na solução dos problemas; desenvolve ações sociais visando à

proteção da infância e da velhice; e procura firmar parcerias com os poderes públicos

e a iniciativa privada.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Amav, consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.873/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.875/2013

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação ao Centro Estadual de Educação Continuada de ensino fundamental e

médio localizado no Município de Rio Piracicaba.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.875/2013 pretende dar a denominação de Centro Estadual de

Educação Continuada Martinha de Oliveira Araújo ao Centro Estadual de Educação

Continuada  de  ensino  fundamental  e  médio  situado  na  Avenida  Dom  Joaquim

Silvério, nº 174, Bairro Praia, no Município de Rio Piracicaba.

Inicialmente, é importante destacar que a proposição em análise resulta de pedido

formulado pela comunidade escolar daquela unidade de ensino.

Com relação ao mérito da matéria, cabe esclarecer que a homenageada dedicou

sua vida à educação. Foi Diretora do Grupo Escolar Conselheiro José Joaquim da

Rocha e lecionou por vários anos em escolas públicas e particulares. Além de grande

matemática, era uma brilhante oradora, tendo sido convidada a discursar e escrever

discursos em várias ocasiões.

A denominação ora proposta para a referida escola demonstra o reconhecimento de

toda a comunidade à citada professora por sua dedicação à educação.

Pelas  razões  aduzidas,  entendemos  justa  e  meritória  a  pretensão  da  presente

proposição de perpetuar o nome da professora Martinha de Oliveira Araújo perante a

comunidade do Município de Rio Piracicaba.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.875/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.881/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe tem

por  objetivo declarar  de utilidade pública a Associação Clube das Mães de Santa

Bárbara, com sede no Município de Mateus Leme.



175
____________________________________________________________________________

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.881/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Clube das Mães de Santa Bárbara, com sede no Município de Mateus Leme, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como

escopo o desenvolvimento socioeconômico e a defesa dos direitos e interesses da

comunidade onde atua.

Com esse propósito, a instituição zela pela proteção da família, da maternidade, da

infância e da velhice; combate a fome e a pobreza, com a distribuição de alimentos e

roupas;  promove  programas  de  orientação  para  gestantes,  planejamento  familiar,

prevenção contra o câncer, doenças cardíacas e higiene bucal; fomenta a reabilitação

de pessoas com deficiência; atua na divulgação da cultura e do esporte.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela referida Associação

em favor da comunidade de Mateus Leme, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.881/2013, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.886/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Gilberto  Abramo,  o projeto  de  lei  em epígrafe tem por
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objetivo  declarar  de  utilidade pública  a  Associação  Beneficente  Norte  de  Minas  -

ABNM -, com sede no Município de Águas Formosas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.886/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente Norte de Minas - ABNM -, com sede no Município de Águas Formosas,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem

como escopo o desenvolvimento socioeconômico e cultural da região onde atua.

Com esse propósito, a instituição zela pela proteção da família, da maternidade, da

infância e da velhice; combate a fome e a miséria, com a distribuição de alimentos e

roupas; promove cursos profissionalizantes, visando à integração de seus associados

ao mercado de trabalho; orienta sobre a proteção do meio ambiente; divulga a cultura

por meio da música.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como objetivo acrescentar o Município de Águas Formosas como sede

da entidade, conforme dispõe o art. 1º de seu estatuto.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela referida Associação

em favor da comunidade de Águas Formosas, consideramos meritória a iniciativa de

lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.886/2013, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.898/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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De autoria  da  Deputada Rosângela  Reis,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Educativa,  Cultural  e  de

Assistência Social Gegê do Doce, com sede no Município de Ipatinga.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.898/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Educativa, Cultural e de Assistência Social Gegê do Doce, com sede no Município de

Ipatinga,  associação civil,  sem fins  lucrativos,  que tem  como finalidade  primordial

oferecer assistência às pessoas menos favorecidas da região.

Com esse propósito, a instituição trabalha em prol da geração de emprego e renda;

promove a assistência social às minorias e aos excluídos; combate a pobreza; luta

pelo desenvolvimento econômico; realiza gratuitamente ações educativas e de saúde,

incluindo  a  prevenção  de  doenças  sexualmente  transmissíveis  e  do  consumo de

drogas;  incentiva  a  preservação,  a  defesa  e  a  conservação  do  meio  ambiente;

fomenta  o  desenvolvimento  sustentável;  combate  a  discriminação sexual,  racial  e

social; luta pela efetivação dos direitos das pessoas com deficiência; promove a ética,

a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores universais.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Associação Educativa,

Cultural  e  de  Assistência  Social  Gegê  do  Doce  no  Município  de  Ipatinga,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.898/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.943/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Duílio de Castro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas da Assembleia

de Deus, com sede no Município de Congonhas.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/4/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.943/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas da Assembleia de Deus, com sede

no Município de Congonhas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.943/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - André Quintão -  Duilio de Castro - Célio

Moreira.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.952/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Bem-Me-Quer Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer,  com

sede no Município de Monte Santo de Minas.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  18/4/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.952/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Bem-Me-Quer Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer, com sede no Município de

Monte Santo de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  30,  que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no  art.  33,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado  a  pessoa  jurídica  qualificada  como  organização  da  sociedade  civil  de

interesse público, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999, que

tenha, preferencialmente, o mesmo objetivo social de entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.952/2013 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.969/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Viegas, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Cataguasense de Proteção aos Animais, com sede

no Município de Cataguases.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  19/4/2013 e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.969/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Cataguasense  de  Proteção  aos  Animais,  com  sede  no  Município  de

Cataguases.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  25,  que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou

equivalentes não serão remuneradas; e, no art. 37, § 1º, que, na hipótese de sua

dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,

assistencial,  de  caráter  filantrópico,  juridicamente  constituída  e  registrada  no
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Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.969/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Duilio de Castro - André Quintão - Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.971/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Glaycon Franco, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Boa  Vista  e

Complementação, com sede no Município de Congonhas.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  19/4/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.971/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Boa Vista e Complementação, com sede no

Município de Congonhas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, nos arts. 35 e 37, que

as  atividades  de  seus  dirigentes  não  serão  remuneradas;  e,  no  art.  42,  que,  na
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hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.971/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  André Quintão, relator  -  Célio  Moreira -  Duilio  de

Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 904/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir,  a  proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.584/2010, “institui o Programa Vida Nova e

dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  1º/4/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da

proposição.

O relator apresentou requerimento, na reunião do dia 31/5/2011, solicitando fosse a

proposição  baixada  em  diligência  às  Secretarias  de  Estado  de  Saúde  e  de

Desenvolvimento Social, para que se manifestassem sobre a viabilidade técnica da

proposição. As respostas a essa diligência encontram-se anexadas ao processo.

Foi  apresentado,  pelo  então  relator,  na  reunião  do  dia  25/8/2011,  requerimento

solicitando  fosse  a  proposição  baixada  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda, para que se manifestasse sobre o impacto financeiro da matéria, tendo em

vista  as  considerações  feitas  pelas  Secretarias  de  Estado  de  Saúde  e  de

Desenvolvimento  Social.  A  resposta  a  essa  diligência  encontra-se  anexada  ao

processo.



183
____________________________________________________________________________

Fundamentação

A proposição em exame pretende instituir programa “com o objetivo de promover a

reinserção  no  mercado  de  trabalho  de  pessoas  egressas  de  tratamento  para

dependência de drogas em comunidades terapêuticas ou outros estabelecimentos de

saúde”.

Antes  de  analisarmos  o  conteúdo  do  projeto  de  lei  em  epígrafe,  é  importante

destacar que proposição similar  tramitou nesta Casa na legislatura anterior,  tendo

sido arquivada ao final da legislatura sem a análise desta Comissão.

A Constituição Federal, em seu art. 23, inciso X, prevê a competência comum da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para combater os fatores de

marginalização e, no art. 24, inciso XII, dispõe sobre a competência concorrente dos

Estados  para  legislar  sobre  a  proteção e  a  defesa da saúde.  Tais  normas foram

ratificadas pela Constituição do Estado, respectivamente, no art. 11, inciso X, e no art.

10, inciso XV, alínea “m”. Assim, no âmbito da competência concorrente, compete à

União  a  edição  de  normas  gerais,  e  aos  Estados  a  sua  suplementação,  quando

necessário, para atender às suas peculiaridades, desde que não contrarie o disposto

na norma geral.

É  oportuno  ressaltar  que  esta  Comissão  tem  reiteradamente  entendido  que  a

elaboração e a implementação de programa de governo são atividades que integram

o rol  de competências  do Poder  Executivo,  de acordo  com inúmeros julgados do

Supremo Tribunal Federal - STF -, que se tem pronunciado exaustivamente sobre o

assunto  (Decisão  de  Questão  de  Ordem  suscitada  na  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade nº 224 e ADI 2730),  afirmando não estar sob reserva legal a

criação de programa, ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição

da República, conforme o disposto no art. 48, inciso IV, e no art. 165, §§ 1º e 4º.

Dessa forma, como possui natureza eminentemente administrativa, a medida contida

no projeto de lei em exame não poderia ser veiculada na forma de lei, sob pena de

invasão,  pelo  Legislativo,  de  competência  afeta  ao  Executivo  e  de  violação  do

princípio da separação dos Poderes.

Outro aspecto relevante sobre a proposição em tela diz respeito ao sigilo a que tem

direito o paciente. Segundo o art. 2º, inciso IV, da Lei nº 16.276, de 20 de julho de
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2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de

saúde  no  Estado,  é  direito  deles  ter  resguardado  o  segredo  sobre  seus  dados

pessoais,  com  manutenção  do  sigilo  profissional.  O  art.  4°  prevê  que  “o

descumprimento do disposto [na lei] sujeitará o infrator às sanções previstas na Lei nº

13.317, de 1999, sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis”.

Além  disso,  a  proposição,  na  forma  em  que  foi  apresentada,  cria  obrigação  e

acarreta  aumento  de  despesa  para  o  Poder  Executivo,  o  que  é  vedado  pela

Constituição  Federal,  e  não observa  as  condições  impostas  pela  Constituição do

Estado e pela Lei Complementar Federal n° 101, de 2000, como bem ressaltado pela

Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  em  resposta  à  diligência  solicitada  por  esta

Comissão.

É importante ainda lembrar que, estando sob constante risco de recaída e tendo em

vista o elevado índice de abandono de tratamento, o  programa não pode tratar o

dependente químico como “egresso”, ou seja, “saído” da dependência. Tal fato se dá

porque  o  paciente  pode  não  voltar  a  usar  a  substância  psicotrópica,  mas  estará

sempre em remissão ou sob observação.

Dessa forma, no intuito de adequar a proposição às normas constitucionais e legais

vigentes, e levando em consideração a importância social da medida bem como a

manifestação favorável à aprovação do projeto pelas Secretarias de Estado de Saúde

e de Desenvolvimento Social, apresentamos no final do parecer o Substitutivo n° 1.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 904/2011 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1

Altera a Lei n° 16.276, de 19 de julho de 2007, que dispõe sobre a atuação do

Estado na prevenção, no tratamento e na redução de danos causados à saúde pelo

uso abusivo de álcool e outras drogas e altera o art. 3° da lei n° 12.296, de 13 de

setembro de 1996.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1° da Lei n° 16.276, de 19 de julho de 2006, fica acrescentado do

seguinte inciso IV:
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“Art. 1° - (…)

IV - ações específicas para a reinserção no mercado de trabalho de usuário e de

dependente de drogas.".

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Gustavo Perrella  -  Cabo

Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.248/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre o

tempo de atendimento ao usuário nos caixas de hipermercados, supermercados ou

congêneres e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 12/6/2012, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno, analisar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da

matéria.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo limitar o tempo de atendimento do usuário

nos caixas de supermercados, hipermercados ou congêneres no Estado de Minas

Gerais. Para tanto, prevê o tempo razoável de atendimento e as sanções no caso de

descumprimento da norma.

Na justificação do projeto, o autor afirma que a medida é necessária, uma vez que

nos  dias  de  hoje  formam-se  filas  intermináveis  nos  caixas  dos  referidos

estabelecimentos, em virtude de não haver número suficiente de funcionários para

suprir  a  demanda  de  clientes.  A  finalidade  da  proposição,  portanto,  seria  criar

mecanismos para aumentar a qualidade do atendimento.

Quanto à competência para legislar, a Constituição Federal, em seu art. 24, VIII,

estabeleceu  a  competência  concorrente  dos  Estados  para  legislar  sobre

responsabilidade por dano ao consumidor. Ainda, no art. 170, inciso V, previu que a
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ordem  econômica  deve  ser  guiada  por  vários  princípios,  como  o  da  defesa  do

consumidor, previsto no art. 5°, inciso XXXII, segundo o qual o Estado a promoverá,

na forma da lei.

A União, então, editou a Lei Federal n° 8.078,  de 1990,  denominada Código de

Defesa do Consumidor - CDC -, que contém normas gerais de proteção e defesa do

consumidor.  No uso da competência concorrente, portanto, o Estado pode legislar

sobre o assunto para suplementar a legislação federal.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.248/2012.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Gustavo Perrella  -  Cabo

Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.333/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Marques Abreu, o Projeto de Lei nº 3.333/2012 altera a Lei

13.818, de 11 de janeiro de 2001, que proíbe a prática do trote e de atividade violenta

nas "calouradas" realizadas em instituição ou órgão integrante do sistema estadual de

ensino.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  12/7/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e Educação para receber parecer, nos termos

do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme estabelece o art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa alterar a Lei nº 13.818, de 11/1/2001, que proíbe a

prática  do  trote  e  de atividade violenta  nas "calouradas"  realizadas no âmbito  do

sistema  estadual  de  ensino.  O  objetivo  dessa  alteração  é  estabelecer  que  as

instituições e órgãos integrantes do sistema estadual de ensino devem incentivar a
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realização de atividades solidárias em substituição a qualquer tipo de trote. Essas

atividades solidárias são especificadas no seguinte dispositivo:

“Art. 1º - A - (...)

Parágrafo  único  -  A atividade  solidária  a  que  se  refere  o  “caput”  deste  artigo

consiste  em  ações  de  integração  entre  os  alunos  novatos  e  veteranos  com  a

sociedade civil,  em especial a comunidade carente, mediante a prática de atos de

solidariedade,  atendimento  de  necessidades  médicas,  execução  de  ações,

programas e atividades de prevenção, tratamento, recuperação e reinserção social de

dependentes de substâncias psicoativas, assistência jurídica, troca de experiências,

incentivo à leitura, aprendizado, jogos e outros, para que o aprendizado do ambiente

e  da  vida  acadêmica  não  fique  limitado  ao  espaço  geográfico  da  instituição  de

ensino.”.

A segurança é direito fundamental reconhecido a todos os cidadãos pelos arts. 5º e

6º da Constituição da República. Desse modo, especial zelo com a segurança há de

revestir a oferta de serviços educacionais pelo sistema estadual de ensino e também

esse o fundamento da competência para a edição da Lei nº 13.818, de 2001, que ora

se pretende aperfeiçoar.

De acordo com o projeto, as atividades solidárias devem ser realizadas por alunos

novatos e veteranos e supervisionadas pela administração e pelo corpo docente dos

estabelecimentos de ensino.

Para analisar o projeto em epígrafe, é necessário, em primeiro lugar, examinar o

cerne do que estabelece a lei que se pretende alterar. Em seu art. 1º, a Lei nº 13.818,

de 2001, assim dispõe:

“Art. 1º - Fica proibida a prática do trote e de ato individual ou coletivo que possa

caracterizar  violência  contra  a  pessoa  nas  “calouradas”  realizadas  em

estabelecimento ou órgão de educação integrante do sistema estadual de ensino.

Parágrafo único - A “calourada” somente será admitida como forma de integração

dos novos alunos e consistirá em atividades consentidas pelas partes envolvidas e

previamente autorizadas pela direção do estabelecimento de ensino.”.

Constata-se,  portanto,  que  a  lei  a  ser  alterada  parte  da  premissa  de  que  a

calourada e o trote são eventos espontâneos, de iniciativa dos alunos, que podem ou
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não  realizar-se  conforme  as  tradições  discentes  de  cada  ambiente  acadêmico,  e

proíbe apenas o trote violento, ou seja, a atividade que “possa caracterizar violência

contra a pessoa”. Assim, no texto da lei em questão, o trote não violento e outras

atividades próprias do período de calourada não estão proibidas.

Entretanto, no art. 1º - A que o projeto em análise pretende acrescentar à lei, está

implícita a proibição de qualquer tipo de trote:

“Art.  1º-A - As instituições ou órgãos integrantes do Sistema Estadual de Ensino

devem incentivar, como forma de substituição a qualquer tipo de trote, a aplicação

aos  calouros,  na  primeira  semana  do  início  do  período  letivo,  de  atividades

solidárias.”

Há, portanto, contradição entre os dois dispositivos e é necessário optar entre a

proibição de qualquer tipo de trote e a proibição apenas dos trotes violentos para

evitar antinomia no texto da lei que se pretende modificar. Visto que o trote é uma

manifestação espontânea, julgamos mais razoável não vedar sua realização com a

abrangência proposta no projeto de lei, mas compatibilizar a iniciativa legislativa ao

espírito  da  lei  já  vigente,  estabelecendo  que as  instituições  e  órgãos  do sistema

estadual de ensino, por ocasião das calouradas, devem incentivar a realização de

atividades solidárias.

O parágrafo único do art. 1º-A proposto no projeto de lei em análise contém uma

definição do que são as atividades solidárias a serem realizadas. Duas questões se

impõem: a primeira é o engessamento da espontaneidade e criatividade discente na

realização dessas atividades; a segunda é que o caráter obrigatório atribuído a essas

atividades  equivale  a  verdadeira  definição  de  conteúdo  curricular.  Desse  modo,

edição de norma legislativa com tal conteúdo implicaria invasão do âmbito reservado

à  autonomia  didático-pedagógica  das  instituições  de  ensino.  Parece-nos  que  a

exclusão  da  definição  não  causará  prejuízo  ao  cumprimento  da  norma,  pois  o

conceito de solidariedade é suficiente para expressar o princípio que deve reger as

atividades.

O mesmo raciocínio justifica a exclusão do art. 1º-B proposto no projeto de lei em

análise, uma vez que este estabelece ser atribuição da administração e do corpo

docente  a  supervisão  e  a  orientação  das  atividades  solidárias.  Tratando-se  de
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atividade  espontânea  e  eventual,  não  se  pode  condicionar  tais  atividades  à

supervisão e orientação da administração e do corpo docente, sob pena de converter

a calourada em atividade curricular.

Por último, a redação vigente do “caput” do art. 1º da Lei 13.818, de 2001, pode

levar a uma interpretação equivocada. O texto do dispositivo é o seguinte:

Art. 1º - Fica proibida a prática do trote e de ato individual ou coletivo que possa

caracterizar  violência  contra  a  pessoa  nas  “calouradas”  realizadas  em

estabelecimento ou órgão de educação integrante do sistema estadual de ensino.

A leitura estrita desse dispositivo pode levar à conclusão de que a prática do trote

estaria autorizada fora do contexto das “calouradas”, o que estaria em contradição

com o restante da norma.

Em  vista  dos  aspectos  abordados  neste  parecer,  entendemos  ser  pertinente  a

apresentação de substitutivo para aperfeiçoar o projeto em análise.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei nº 3.333/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 13.818, de 11 de janeiro de 2001, que proíbe a prática do trote e de

atividade violenta nas calouradas realizadas em instituição ou órgão integrante do

sistema estadual de ensino .

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” do art. 1º da da Lei nº 13.818, de 11 de janeiro de 2001, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica proibida a prática do trote e de ato individual ou coletivo que possa

caracterizar  violência contra a pessoa em estabelecimento ou órgão de educação

integrante do sistema estadual de ensino.”.

Art.  2º  -  Fica acrescido  ao art.  1º  da  Lei  nº  13.818,  de  2001,  o seguinte § 2º,

renumerando-se o parágrafo único como § 1º:

“ Art. 1º - (...)

§ 2º - No período das “calouradas” as instituições integrantes do sistema estadual
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de ensino devem incentivar,  com a supervisão do corpo docente,  a realização de

atividades solidárias como forma de integração entre alunos novatos e veteranos.”.

Art. 3º - A Lei nº 13.818, de 2001, fica acrescida do seguinte artigo 1º - A:

“Art.  1º-A -  As instituições ou órgãos integrantes do sistema estadual  de ensino

veicularão  informações  a  respeito  do  conteúdo  desta  lei,  em  especial  durante  a

primeira semana de início de semestre letivo.”.

Art.4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Duilio de Castro, relator - Gustavo Perrella - André

Quintão - Cabo Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.462/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Lamac, o Projeto de Lei nº 3.462/2012 altera a Lei nº

15.476, de 12 de abril de 2005, que determina a inclusão de conteúdos referentes à

cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental e médio.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  20/9/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e Educação, Ciência e Tecnologia para receber

parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme estabelece o art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.462/2012 altera a Lei nº 15.476, de 12/4/2005, que determina

a inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas de ensino

fundamental e médio. A alteração proposta implica a criação de novas disciplinas,

denominadas “Cidadania e Ética”,  “Ética Social”  e  “Política”, para integrar a grade

curricular  dos  ensinos  fundamental  e  médio  das  escolas  do  sistema estadual  de

educação.  Nos  termos  da  justificativa  apresentada  pelo  autor,  tem-se  revelado

ineficaz  a  previsão  de  abordagem  interdisciplinar  de  tais  conteúdos  sem  a

formalização destes sob a forma de disciplinas específicas.
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Cumpre registrar que o projeto de lei em análise apenas dispõe sobre conteúdos

curriculares  e  não resulta  em aumento  de  despesa  prevista.  Além  disso,  não  há

qualquer óbice quanto ao exercício da iniciativa por parlamentar. Desse modo, não há

impedimentos de ordem constitucional à sua tramitação.

Entretanto, sob o prisma da legalidade, é necessário compatibilizar o disposto no

projeto  de  lei  em  exame com  outras  normas  legais  em  vigor.  Assim,  é  oportuno

reproduzir  o  dispositivo  da  Lei  nº  9.394,  de  20/12/1996,  conhecida  como Lei  de

Diretrizes e Bases da Educação - LDB -, que estabelece a base nacional comum para

os currículos do ensino fundamental e médio. A LDB assim dispõe:

“Art.  26  -  Os  currículos  do  ensino  fundamental  e  médio  devem  ter  uma  base

nacional  comum,  a  ser  complementada,  em  cada  sistema  de  ensino  e

estabelecimento escolar,  por  uma parte diversificada,  exigida pelas  características

regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela”.

Também devem ser  registrados os arts.  12  e  13  da LDB,  que salvaguardam a

autonomia didático-pedagógica da escola:

“Art. 12 - Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do

seu sistema de ensino, terão a incumbência de:

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;”.

O  projeto  de  lei  em  exame  institui  novas  disciplinas  a  serem  adicionadas  ao

currículo da educação básica. Embora seja pertinente a atualização do ordenamento

jurídico  estadual  para  garantir  a  eficácia  das  disposições  legislativas  originais,  na

forma  em  que  foi  apresentado  o  projeto  de  lei  invade  a  esfera  de  autonomia

reservada aos sistemas de ensino e estabelecimentos  escolares. Essa orientação

tem  sido  adotada  por  esta  Comissão  na  análise  de  outros  projetos  de  lei  com

propostas  similares,  como no parecer  para  o  primeiro  turno  do  Projeto  de  Lei  nº

3.004/2012.

O mesmo princípio também já foi objeto de apreciação pelo STF, que assim decidiu:

“São inconstitucionais o art. 2º e seu paragrafo da Lei Paulista nº 8.330/64, que

relacionou disciplinas do currículo dos cursos de ensino secundário oficial, por invadir

a  competência  do  Conselho  Estadual  de  Educação,  fixada  na  Lei  Federal  de

Diretrizes  e  Bases.  Representação  procedente  em  parte.  RP  681,  Relator:  Min.
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Amaral Santos, Tribunal Pleno, julgado em 12/6/1969, DJ 03-10-1969.”

É necessário garantir que os currículos do ensino fundamental e médio observem

uma base nacional comum e, ao mesmo tempo, deve ser observada a competência

dos  sistemas  de  ensino  e  estabelecimentos  escolares  para  complementar  os

componentes  curriculares  de  acordo com as  características  regionais  e  locais  da

sociedade, da cultura, da economia e da clientela (LDB, art.  26).  Por tais razões,

entendemos  necessária  a  exclusão  do  artigo  1º  do  projeto  original.  Com  esta

exclusão impõe-se também a supressão do disposto no artigo 3º do projeto original.

No tocante aos demais dispositivos, não há obstáculo jurídico. O restante do projeto

deve, portanto, ser mantido, para que sua pertinência seja debatida no âmbito da

Comissão de Educação Ciência e Tecnologia.

Portanto,  para  aperfeiçoar  o  texto  apresentado,  em  vista  dos  aspectos  já

abordados,  entendemos ser pertinente a apresentação,  ao  final  deste parecer,  do

Substitutivo nº 1.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei nº 3.462/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera  a  Lei  nº  15.476,  de  12  de  abril  de  2005,  que  determina  a  inclusão  de

conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental e

médio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” do art. 2º da Lei nº 15.476, de 12 de abril  de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação, ficando acrescidos os incisos de IX a XI, na forma

seguinte:

“Art. 2° - Os conteúdos das disciplinas a que se refere o art. 1° deverão incluir os

seguintes temas:

(…)

IX - noções sobre riscos do uso de drogas lícitas e ilícitas e sua prevenção;

X - formação ética, social e política do cidadão;
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XI -  a compreensão do exercício da cidadania e dos valores éticos em que se

fundamenta a sociedade.”

Art.  2º  -  Esta lei  entra em vigor  no segundo ano letivo subsequente ao de sua

publicação.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Cabo  Júlio  -  Gustavo

Perrella.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 376/2011

Comissão de Minas e Energia

Relatório

O  Projeto  de  Lei  nº  376/2011,  do  Deputado  Célio  Moreira,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 829/2007, dispõe sobre a política de incentivo

ao uso da energia solar no Estado.

Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora o projeto a esta

Comissão a fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, XVIII,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

O projeto de lei  em análise visa criar  a política estadual de incentivo ao uso da

energia solar  no Estado. Para tanto, o texto original definia formas de atuação do

poder  público  e  criava  um conselho  deliberativo,  composto por  representantes de

secretarias e de órgãos do Estado, que teria a função de definir estudos e ações

relacionados ao tema. Tendo em vista que a criação de órgão na estrutura do Poder

Executivo  é  matéria  de  iniciativa  legislativa privativa  do Governador  do Estado,  a

Comissão  de  Constituição  e  Justiça  entendeu  por  bem  suprimi-la  da  proposição

quando de sua análise no 1º turno.

Esta  Comissão,  quando  apreciou  a  matéria  pela  primeira  vez,  opinou  por  sua

aprovação na forma de um substitutivo que teve o intuito de definir com maior clareza

os objetivos da política que se pretende implantar e de melhor delinear as ações de

competência do Estado. Tal substitutivo foi acolhido pela Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e pelo Plenário, sem ressalvas.
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Ao buscar criar uma política diferenciada para a energia solar, o Parlamento mineiro

dá um passo importante para o desenvolvimento de uma matriz energética limpa e

inesgotável. Belo Horizonte, por exemplo, tem um dos mais altos índices brasileiros

de aproveitamento de energia termossolar para aquecimento de água para banho.

Inicialmente,  os  aquecedores  solares  surgiram  como  um  diferencial  para

empreendimentos  residenciais  de  alto  luxo  na Capital.  Essa realidade,  entretanto,

está mudando rapidamente no Estado com a implantação do sistema em projetos

habitacionais de cunho social para a população de baixa renda.

A produção de energia  elétrica por  meio de painéis  fotovoltaicos ainda enfrenta

custos elevados e necessidade de importação de tecnologia. Entretanto, a recente

alteração na legislação federal, permitindo a compensação na conta de luz do micro

ou minigerador de energia (Resolução Normativa da Aneel  nº 482, de 17/4/2012),

além de iniciativas como a instalação de painéis fotovoltaicos na cobertura do Estádio

Magalhães Pinto - Mineirão -, reduzindo seu gasto com energia, demonstram que já

há espaço para a implementação em maior escala dessa tecnologia.

Dessa forma, somos favoráveis à aprovação do projeto no 2º turno, considerando-o

oportuno. Apresentamos, ao final, uma emenda apenas para corrigir a redação da

alínea “b” do inciso III do art. 2º.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 376/2011 no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se à alínea “b” do inciso III do art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º - (…)

III - (…)

b) à capacitação de recursos humanos para a elaboração de projetos e à instalação

e manutenção de sistemas de energia solar;”.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Sávio Souza Cruz,  Presidente - Tiago Ulisses, relator -  João Vítor  Xavier - Luiz

Henrique.



195
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 376/2011

(Redação do Vencido)

Institui a política estadual de incentivo ao uso da energia solar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a política estadual de incentivo ao uso da energia solar com

os seguintes objetivos:

I – aumentar a participação da energia solar na matriz energética do Estado;

II – contribuir para a eletrificação de localidades distantes de redes de distribuição

de energia elétrica;

III – estimular o uso de energia fotovoltaica em áreas urbanas e rurais;

IV – estimular o uso de energia termossolar em unidades residenciais, industriais,

agrícolas, comerciais e de serviços;

V – reduzir a demanda de energia elétrica em horários de pico de consumo;

VI – contribuir para a melhoria das condições de vida de famílias de baixa renda;

VII – contribuir para a diminuição da emissão de gases de efeito estufa;

VIII  –  contribuir  para a redução de áreas a serem alagadas para a geração de

energia hidroelétrica;

IX – estimular a implantação, em território mineiro, de indústrias de equipamentos e

materiais utilizados em sistemas de energia solar;

X  –  estimular  o  desenvolvimento  e  a  capacitação  de  setores  comerciais  e  de

serviços relativos a sistemas de energia solar.

Art. 2º – Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, compete ao Estado:

I  –  promover  estudos  e  estabelecer  metas,  normas,  programas,  planos  e

procedimentos que visem ao aumento da  participação da energia  solar  na  matriz

energética do Estado;

II – estabelecer instrumentos fiscais e creditícios que incentivem a produção e a

aquisição de equipamentos e materiais empregados em sistemas de energia solar;

III – firmar convênios com instituições públicas e privadas e financiar pesquisas e

projetos que visem:

a) ao desenvolvimento tecnológico e à redução de custos de sistemas de energia

solar;
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b)  à  capacitação  de  recursos  humanos  para  a  elaboração,  a  instalação  e  a

manutenção de projetos de sistemas de energia solar;

IV – consignar, na legislação orçamentária, recursos financeiros para o custeio de

atividades, programas e projetos voltados para os objetivos previstos nesta lei.

Art. 3º – O Estado desenvolverá programas e ações que visem:

I – à instalação de sistemas de energia fotovoltaica em comunidades dispersas e

distantes de redes de transmissão de energia elétrica;

II – à instalação de sistemas de energia termossolar para aquecimento de água em

residências de famílias de baixa renda;

III – à divulgação e ao estímulo do uso da energia solar;

IV – à atração de investimentos para a implantação de usinas solares.

Art.  4º  –  Terá  preferência,  na  forma  do  regulamento,  a  adoção  de  sistema de

aquecimento solar:

I – na construção de prédios públicos estaduais;

II – na construção de unidades habitacionais com recursos financeiros do Estado;

III  –  na  implantação  ou  ampliação  de  projetos  financiados  pelo  Banco  de

Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais – BDMG.

Art. 5º – Na celebração de convênio com o Estado para a construção de conjuntos

habitacionais,  terão  prioridade  os  Municípios  que  disponham  de  legislação  que

estimule o uso de energia solar para aquecimento de água em edificações.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.387/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.387/2012, de autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., que

dá a denominação de Industrial Domingos Costa à esplanada do Estádio Governador

Magalhães Pinto - Mineirão -, foi aprovado em turno único, com a Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.



197
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 3.387/2012

Dá denominação à esplanada do Estádio Governador Magalhães Pinto - Mineirão -,

localizado no Município de Belo Horizonte .

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  denominada  Industrial  Domingos  Costa  a  esplanada  do  Estádio

Governador Magalhães Pinto - Mineirão -, localizado no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  -  Gilberto  Abramo,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.636/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.636/2012, de autoria do Deputado Neider Moreira, que declara

de utilidade pública a Associação Esportiva Juatubense Escola de Futebol, situada no

Município de Juatuba, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.636/2012

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Juatubense Escola de Futebol,

com sede no Município de Juatuba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva  Juatubense

Escola de Futebol, com sede no Município de Juatuba.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  -  Gilberto

Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.637/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.637/2012, de autoria do Deputado Neider Moreira, que declara

de utilidade pública a Liga Esportiva Eclética de Juatuba, com sede no Município de

Juatuba, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.637/2012

Declara de utilidade pública a Liga Esportiva Eclética de Juatuba,  com sede no

Município de Juatuba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Liga Esportiva Eclética de Juatuba,

com sede no Município de Juatuba.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  -  Gilberto

Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.798/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.798/2013, de autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, que

declara de utilidade pública o Itaú Atlético Clube, com sede no Município de Itaú de

Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 3.798/2013

Declara de utilidade pública o Itaú Atlético Clube, com sede no Município de Itaú de

Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarado de utilidade pública o Itaú Atlético Clube,  com sede no

Município de Itaú de Minas.

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

Sala das Comissões, 17 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Duarte Bechir.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2013

ATAS

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 7/5/2013

Presidência dos Deputados José Henrique, Hely Tarqüínio e Dalmo Ribeiro Silva

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência: Mensagens nºs 415 a 445/2013 (encaminhando o Projeto de Lei nº

4.037/2013, os Convênios ICMS nºs 150, 3 e 138, o Projeto de Lei nº 4.038/2013, a

Indicação nº 76/2013, os Projetos de Lei nºs 4.039 e 4.040/2013, os Convênios ICMS

nºs 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 33, 26, 24, 32, 8, 6, 4, 20, 21, 16, 17, 18, 22 e 29, o

Projeto  de  Lei  nº  4.041/2013  e  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.843/2013),  do

Governador  do Estado -  Ofícios -  2ª  Fase (Grande Expediente):  Apresentação de

Proposições: Projeto de Lei Complementar nº 40/2013 - Projetos de Lei nºs 4.042 a

4.051/2013 - Requerimentos nºs 4.629 a 4.685/2013 - Requerimentos da Deputada

Liza Prado, dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e outros, Doutor Wilson Batista e

outros, Ivair Nogueira e outros, Arlen Santiago e outros, Antônio Carlos Arantes (2) e

Gilberto Abramo, das Deputadas Ana Maria Resende e Liza Prado e das Comissões

de Meio Ambiente, de Transporte, de Direitos Humanos, da Pessoa com Deficiência e

de Combate ao Crack - Comunicações: Comunicações das Comissões de Segurança

Pública (3), de Política Agropecuária (2), da Pessoa com Deficiência (2), de Saúde,

de Cultura, de Meio Ambiente, do Trabalho, de Educação e de Assuntos Municipais -

Questões  de  ordem  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  Deputados  Deiró  Marra,

Lafayette  de  Andrada,  Paulo  Guedes,  Gustavo  Valadares  e  Pompílio  Canavez;

questão de ordem; discurso do Deputado Pompílio Canavez - 2ª Parte (Ordem do

Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da

Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:

Requerimentos da Deputada Ana Maria Resende e  dos Deputados Doutor Wilson

Batista e outros,  Ivair  Nogueira e outros e Arlen Santiago e outros; deferimento -

Votação de Requerimentos: Requerimentos do Deputado Antônio Carlos Arantes (2) e

da Deputada Liza Prado; aprovação; questão de ordem; suspensão e reabertura da
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reunião;  questão  de  ordem;  Requerimentos  do  Deputado  Gilberto  Abramo e  das

Comissões de Meio Ambiente, de Transporte, de Direitos Humanos e da Pessoa com

Deficiência; aprovação - Requerimento da Comissão de Combate ao Crack; discursos

dos  Deputados  Rogério  Correia,  João  Leite,  Paulo  Guedes  e  Ulysses  Gomes;

votação do requerimento; aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:

Requerimento  do  Deputado  Rômulo  Viegas;  questão  de  ordem;  suspensão  e

reabertura da reunião; votação do requerimento; aprovação; solicitação de verificação

de  votação;  questão  de  ordem;  suspensão  e  reabertura  da  reunião;  retirada  da

solicitação de verificação de votação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº

3.826/2013; discurso do Deputado André Quintão; encerramento da discussão; não

recebimento  de  requerimento  do  Deputado  Gilberto  Abramo;  apresentação  da

Emenda nº 11; designação de relator; emissão de parecer pelo relator; votação do

Substitutivo nº 2, salvo emendas; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 e

das  Emendas  nºs  1,  4  e  6;  votação  da  Emenda  nº  11;  aprovação;  votação  das

Emendas nºs 2, 3, 5 e 7 a 10; rejeição; declaração de voto - Votação, em 1º turno, do

Projeto  de  Lei  Complementar  nº  34/2013;  inexistência  de  quórum  especial  para

votação de projeto de lei complementar - Questão de ordem; suspensão e reabertura

da reunião - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.843/2013; requerimentos

dos Deputados Paulo Guedes e Adalclever Lopes; deferimento; discurso do Deputado

Rogério  Correia;  votação  do  Substitutivo  nº  2,  salvo  emendas,  subemendas  e

destaques; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 e das Emendas nºs 1 a 8;

votação das Subemendas nº 1 às Emendas nºs 11 e 19; aprovação; prejudicialidade

das Emendas nºs 11, 12 e 19; votação das Emendas nºs 10, 13 a 15 e 18; rejeição;

questão de ordem; leitura e votação da Emenda nº 9; discurso do Deputado André

Quintão; rejeição; votação da Emenda nº 16; discurso do Deputado Rogério Correia;

rejeição; questão de ordem; leitura e votação da Emenda nº 17; discurso do Deputado

Rogério Correia; rejeição; declarações de voto - Prorrogação da reunião - Suspensão

e reabertura da reunião - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.878/2013;

discursos  dos  Deputados  Paulo  Guedes,  Gilberto  Abramo  e  Rogério  Correia;

questões  de  ordem;  encerramento  da  discussão;  votação  do  projeto;  aprovação;

declaração  de  voto  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.631/2011;
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discurso  do  Deputado  André  Quintão;  apresentação  da  Emenda  nº  1;  Acordo de

Líderes;  encerramento da  discussão;  votação do Substitutivo nº  1,  salvo emenda;

aprovação na forma do vencido em 1º turno; votação da Emenda nº 1; aprovação -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei  nº  2.573/2011;  aprovação na forma do

vencido em 1º turno - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº

33/2012; encerramento da discussão; inexistência de quórum especial para votação

de projeto de lei  complementar - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº

3.412/2012; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 257/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 2; prejudicialidade

do  Substitutivo  nº  1  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.839/2011;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.176/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1; prejudicialidade da Emenda nº 1

- Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.193/2012; aprovação com a Emenda

nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.252/2012; discurso do Deputado

Gilberto  Abramo;  encerramento  da  discussão;  votação do Substitutivo  n°  1,  salvo

emenda; aprovação; votação da Emenda nº 1; aprovação - Discussão, em 1º turno,

do  Projeto  de  Lei  nº  3.271/2012;  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  2;

prejudicialidade  do  Substitutivo  nº  1;  declaração  de  voto;  questão  de  ordem;

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente

- Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon

Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Antonio Lerin -  Bonifácio Mourão -  Bosco -  Cabo Júlio  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos

Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar

Prado -  Fabiano Tolentino -  Fábio  Cherem -  Gilberto  Abramo -  Glaycon Franco -

Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Inácio

Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora
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-  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz

Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Mário

Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira -

Pompílio Canavez -  Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa

- Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Às  14h7min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Almir Paraca, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 415/2013*

Belo Horizonte, 30 de abril de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Juiz de Fora o imóvel que especifica.

Informo que o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio do Estado a título

de doação por parte do Município de Juiz de Fora.

Saliento que a presente doação visa atender demanda do Município para instalação

de unidade da Defesa Civil Municipal.

Na  oportunidade,  esclareço  que  o  imóvel  encontra-se  desafetado  por  parte  do
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Estado  e  inexiste  interesse  em  sua  utilização  direta,  o  que  enseja  a  sua

disponibilidade para os objetivos citados.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.037/2013

Autoriza  o Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Juiz  de Fora  o  imóvel  que

especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Juiz de Fora o

imóvel  com  área  de  264,70m²,  situado  na  Avenida  Marginal  à  Estrada  de  Ferro

Leopoldina, Município de Juiz de Fora, registrado sob o nº 20.378, fls. 24, Livro 3-T,

do Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Juiz de Fora.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à instalação da

Defesa Civil do Município.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Juiz de Fora não houver procedido ao registro

do imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Juiz  de  Fora  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 416/2013*

Belo Horizonte, 30 de abril de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, o Convênio ICMS 150, de 17 de dezembro de 2012,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido  Convênio  altera  o Convênio  ICMS 54,  de  25  de maio  de 2012,  que

concede isenção do ICMS nas saídas interestaduais de rações para animais e dos

insumos utilizados em sua fabricação, cujos destinatários estejam domiciliados em

Municípios  com  situação de  emergência  ou  de calamidade pública  declarada em

decreto  governamental,  em  decorrência  da  estiagem  que  atinge  o  semi-árido

brasileiro. A alteração promovida consiste na inclusão de novos Municípios no Anexo I

do Convênio ICMS 54/12.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 54, DE 25 DE MAIO DE 2012

Publicado no DOU de 28.05.12

Ratificação Nacional no DOU de 15.06.12, pelo Ato Declaratório 09/12.

Alterado pelo Conv. ICMS 79/12, 86/12, 120/12.

Vide Conv. ICMS 122/12, que inclui os decretos de RN e prazo de vigência.

Concede isenção do ICMS nas saídas interestaduais de rações para animais e dos

insumos utilizados em sua fabricação, cujos destinatários estejam domiciliados em

municípios  com situação de  emergência  ou  de calamidade pública  declarada em

decreto  governamental,  em  decorrência  da  estiagem  que  atinge  o  Semi-árido

brasileiro.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  176ª  reunião

extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 25 de maio de 2012, tendo em vista o

disposto na Lei Complementar nº 24,  de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o

seguinte

CONVÊNIO

Cláusula primeira - Ficam isentas do ICMS as saídas interestaduais de rações para
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animais e os insumos utilizados em sua fabricação, relacionados nos incisos II, III, VI

da cláusula primeira e incisos I, II, IV da cláusula segunda do Convênio ICMS 100/97,

de 4 de novembro de 1997, cujos destinatários estejam domiciliados nos municípios

relacionados  no  Anexo  Único,  em  virtude  de  situação  de  emergência  ou  de

calamidade  pública,  decorrente  da  estiagem  que  atinge  o  Semi-árido  brasileiro,

declarada nos decretos estaduais ali citados.

Renumerado o parágrafo único da cláusula primeira para § 1º  pelo Conv.  ICMS

120/12, efeitos a partir de 05.10.12.

§ 1º - A isenção de que trata o “caput” terá por termo final os prazos constantes do

Anexo único.

Redação original, efeitos até 04.10.12.

Parágrafo único - A isenção de que trata o “caput” terá por termo final os prazos

constantes do Anexo único.

Acrescido o § 2º à cláusula primeira pelo Conv. ICMS 120/12, efeitos a partir  de

05.10.12.

§  2º  -  A isenção  de que  trata  o  “caput”  poderá  se  aplicar  às  operações  cujos

destinatários  estejam  domiciliados  em  municípios  localizados  fora  do  Semi-árido

brasileiro,  desde  que  sua  situação  de  emergência  ou  de  calamidade  pública,

decorrente da  estiagem, esteja declarada em Portaria  do Ministério  da Integração

Regional.

Cláusula segunda - A Nota Fiscal de saída interestadual de rações para animais e

os insumos utilizados em sua fabricação a que se refere a cláusula primeira deverá,

no campo observações, explicitar que se trata de saída isenta do ICMS, citando o

número do presente convênio.

Cláusula terceira - Este convênio entra em vigor na data de sua ratificação nacional,

produzindo efeitos a partir da data de sua publicação.

Renumerado o Anexo Único para Anexo I pelo Conv. ICMS 120/12, efeitos a partir

de 05.10.12.

ANEXO I

Redação original, efeitos até 04.10.12

ANEXO ÚNICO
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* - O Anexo em redação original, com efeitos até 4.10.2012, foi publicado no “Diário

do Legislativo”, de 9.5.2013.

Acrescido o Anexo II pelo Conv. ICMS 120/12, efeitos a partir de 05.10.12

ANEXO II

* - O Anexo II, acrescido pelo Convênio ICMS 120/2012, com efeitos a partir  de

5.10.2012, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

RETIFICAÇÃO

Publicado no DOU de 04.06.12

No Anexo Único ao Convênio ICMS 54/12, de 25 de maio de 2012, publicado no

DOU de 28 de maio de 2012, Seção 1, páginas 31 a 35:

onde se lê:

“Ceará

- Decreto nº , de

- Vigente até .”,

leia-se: 

* - O quadro contendo a retificação no Anexo Único ao Convênio ICMS 54/2012, de

25.5.2012,  publicado  no  “Diário  Oficial  da  União”,  de  28.5.2012,  foi  publicado no

“Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

onde se lê:

“Minas Gerais

- Decreto nº , de

- Vigente até 2012”,

leia-se: 

* - O quadro contendo a retificação no Anexo Único ao Convênio ICMS 54/2012, de

25.5.2012,  publicado  no  “Diário  Oficial  da  União”,  de  28.5.2012,  foi  publicado no

“Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

onde se lê: 

“Rio Grande do Norte

- Decreto nº 22.637, de 11 de abril de 2012

- Vigente até 10 de agosto de 2012,

1. Acari ...

...

139. Viçosa”,
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prorrogável até 10 de novembro de 2012

leia-se:

* - O quadro contendo a retificação no Anexo Único ao Convênio ICMS 54/2012, de

25.5.2012,  publicado  no  “Diário  Oficial  da  União”,  de  28.5.2012,  foi  publicado no

“Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA

RETIFICAÇÃO

Publicado no DOU de 19.06.12

No Anexo Único ao Convênio ICMS 54/12, de 25 de maio de 2012, publicado no

DOU de 28 de maio de 2012, Seção 1, páginas 31 a 35:

onde se lê: 

“Paraíba

- Decreto nº 32.935, de 07 de maio de

2012

- Vigente até 31.12. 2012

1. Água Branca...

...

170. Zabelê”,

leia-se:

* - O quadro contendo a retificação no Anexo Único ao Convênio ICMS 54/2012, de

25.5.2012,  publicado  no  “Diário  Oficial  da  União”,  de  28.5.2012,  foi  publicado no

“Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA”

- À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 417/2013*

Belo Horizonte, 30 de abril de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  ICMS  3,  de  28  de  março  de  2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido  Convênio  altera  o Convênio  ICMS 54,  de  25  de maio  de 2012,  que
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concede isenção do ICMS nas saídas interestaduais de rações para animais e dos

insumos utilizados em sua fabricação, cujos destinatários estejam domiciliados em

Municípios  com  situação de  emergência  ou  de calamidade pública  declarada em

decreto  governamental,  em  decorrência  da  estiagem  que  atinge  o  semi-árido

brasileiro. A alteração promovida consiste na inclusão de novos Municípios no Anexo I

do Convênio ICMS 54/12.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 3, DE 28 DE MARÇO DE 2013

Publicado no DOU de 01.04.13

Altera  o  Convênio  ICMS  54/12,  que  concede  isenção  do  ICMS  nas  saídas

interestaduais de rações para animais e dos insumos utilizados em sua fabricação,

cujos destinatários estejam domiciliados em municípios com situação de emergência

ou de calamidade pública declarada em decreto governamental, em decorrência da

estiagem que atinge o Semiárido brasileiro.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  189ª  reunião

extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 28 de março de 2013, tendo em vista

o disposto na Lei  Complementar Federal  nº  24, de 7 de janeiro de 1975, resolve

celebrar o seguinte

CONVÊNIO

Cláusula primeira -  O § 1º da cláusula primeira do Convênio ICMS 54/12, de 25 de

maio de 2012, passa vigorar com a seguinte redação:

"§ 1º - A isenção de que trata o “caput” terá por termo final, 30 de junho de 2013.".

Cláusula  segunda  -  O  Anexo  I  do  Convênio  ICMS  54/12,  para  as  operações

destinadas  aos  Estados  da  Bahia,  Rio  Grande  do  Norte  e  Pernambuco  passa a

contemplar os seguintes diplomas legais:

- Bahia

"- Decreto nº 14.436 de 18 de março de 2013;
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- Ceará

- Decreto nº 30.922, de 28 de maio de 2012

- Vigente até 29.08.2012, prorrogável até 28.11.12, pelo Conv. ICMS 86/12.

- Decreto nº 30.922, de 28 de maio de 2012.

- Decreto nº 31.053, de 19 de novembro de 2012.

- Rio Grande do Norte

"I - Decreto nº 22.637, de 11 de abril de 2012;

II - Decreto nº 22.859, de 10 de julho de 2012;

III - Decreto nº 23.037, de 09 de outubro de 2012;

IV - Decreto nº 23.288, de 15 de março de 2013.

Pernambuco

I - Decreto nº 38.798 de 01 novembro de 2012;

II - Decreto nº 39.119 de 18 de fevereiro de 2013;

III - Portaria nº 4 de 14/01/2013 - Secretaria Nacional de Defesa Civil - Ministério de

Integração Nacional.

Cláusula terceira -  O Anexo I do Convênio ICMS 54/12, de 25 de maio de 2012,

passa a vigorar com os seguintes municípios, relativamente ao Estado da Bahia, Rio

Grande do Norte e Pernambuco:

- Bahia

* - O quadro contendo a relação dos Municípios acima referido foi publicado no

“Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

- Rio Grande do Norte

"1)  Acari,  2)  Assu,  3)  Afonso  Bezerra,  4)  Água  Nova,  5)  Alexandria,  6)  Almino

Afonso, 7) Alto dos Rodrigues, 8) Angicos, 9) Antônio Martins, 10) Apodi, 11) Areia

Branca, 12) Baraúnas, 13) Barcelona, 14) Bento Fernandes, 15) Bodó, 16) Brejinho,

17) Boa Saúde, 18) Bom Jesus, 19) Caiçara do Norte, 20) Caiçara do Rio do Vento,

21)  Caicó,  22)  Campo  Redondo  ,  23)  Caraúbas,  24)  Carnaúba  dos  Dantas,  25)

Carnaubais, 26) Cerro-Corá, 27) Coronel Ezequiel, 28) Campo Grande, 29) Coronel

João Pessoa, 30) Cruzeta, 31) Currais Novos, 32) Doutor Severiano, 33) Encanto, 34)

Equador,  35)  Felipe  Guerra,  36)  Fernando  Pedroza,  37)  Florânia,  38)  Francisco

Dantas, 39) Frutuoso Gomes, 40) Galinhos, 41) Governador Dix-Sept Rosado, 42)
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Grossos, 43) Guamaré, 44) Ielmo Marinho, 45) Ipanguaçu, 46) Ipueira, 47) Itajá, 48)

Itaú,  49)  Jaçanã,  50)  Jandaíra,  51)  Janduís,  52  )  Japi,  53)  Jardim  de  Angicos,

54)Jardim de Piranhas, 55) Jardim do Seridó, 56) João Câmara, 57) João Dias, 58)

José da Penha, 59) Jucurutu, 60) Lagoa Nova, 61) Lagoa Salgada, 62) Lagoa d'Anta,

63)  Lagoa  de  Pedras,  64)  Lagoa  de  Velhos,  65)  Lajes  Pintadas,  66)  Lajes,  67)

Lucrécia, 68) Luís Gomes, 69) Macaíba, 70) Major Sales, 71) Marcelino Vieira, 72)

Martins, 73) Messias Targino, 74) Monte das Gameleiras, 75) 76) Monte Alegre, 77)

Mossoró,  78)  Nova  Cruz,  79)  Olho  d'Água  dos  Borges,  80)  Ouro  Branco,  81)

Passagem, 82) Paraná, 83) Paraú, 84) Parazinho, 85) Parelhas, 86) Passa e Fica, 87)

Patu, 88) Pau dos Ferros, 89) Pedra Grande, 90) Pedra Preta, 91) Pedro Avelino, 92)

Pendências, 93) Pilões, 94) Poço Branco, 95) Portalegre, 96) Porto do Mangue, 97)

Serra Caiada, 98) Rafael Fernandes, 99) Rafael Godeiro, 100) Riacho da Cruz, 101)

Riacho de Santana,  102)  Riachuelo,  103)  Rodolfo Fernandes,  104)  Ruy Barbosa,

105) Santa Cruz, 106) Santa Maria, 107) Santana do Matos, 108) Santana do Seridó,

109) Santo Antônio, 110) São Bento do Norte, 111) São Bento do Trairi,  112) São

Fernando, 113) São Francisco do Oeste, 114) São João do Sabugi, 115) São José do

Campestre, 116) São José do Seridó, 117) São M. de Touros, 118) São Miguel, 119)

São Paulo do Potengi, 120)São Pedro, 120) São Rafael, 121) São Tomé, 122) São

Vicente, 123) Senador Elói de Souza, 124) Serra Negra do Norte, 125) Serra de São

Bento, 126) Serra do Mel, 127) Serrinha dos Pintos, 128) Serrinha, 129) Severiano

Melo, 130) Sítio Novo, 131) Taboleiro Grande, 132) Taipu, 133) Tangará, 134) Tenente

Ananias, 135) Tenente Laurentino Cruz, 136) Tibau, 137) Timbaúba dos Batistas, 138)

Touros, 139) Triunfo Potiguar, 140) Umarizal, 141) Upanema, 142) Venha-Ver, 143)

Viçosa e 144) Vera Cruz.".

- Pernambuco

* - O quadro contendo a relação dos Municípios acima referido foi publicado no

“Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

Cláusula  quarta  -  Este  convênio  entra  em  vigor  na  data  da  publicação de  sua

ratificação nacional, produzindo efeitos a partir de 1º de abril de 2013.

Presidente do CONFAZ - Nelson Henrique Barbosa Filho p/ Guido Mantega; Acre -

Joaquim Manoel Mansour Macêdo, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete
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Carvalho de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes - Luiz Alberto Bastos Petitinga,

Ceará - Carlos Mauro Benevides Filho, Distrito Federal - Adonias dos Reis Santiago,

Espírito  Santo  -  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  Simão Cirineu Dias,  Maranhão -

Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso -Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do

Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício Colombini Lima,

Pará  -José  Barroso  Tostes  Neto,  Paraíba  -Marialvo  Laureano  dos  Santos  Filho,

Paraná - Luiz Carlos Hauly, Pernambuco - Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí -

Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de Janeiro - Renato Augusto Zagallo Villela

dos Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - Odir

Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Benedito Antônio Alves, Roraima - Luiz Renato

Maciel  de Melo, Santa Catarina -  Antonio Marcos Gavazzoni,  São Paulo - Andrea

Sandro Calabi, Sergipe -João Andrade Vieira da Silva, Tocantins - Marcelo Olimpio

Carneiro Tavares.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 418/2013*

Belo Horizonte, 30 de abril de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, o Convênio ICMS 138, de 17 de dezembro de 2012,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido Convênio revoga o § 1º da cláusula sétima do Convênio ICMS 142 de 16

de dezembro de 2011, que concede isenção e suspensão do ICMS nas operações e

prestações relacionadas à Copa das Confederações FIFA 2013 e à Copa do Mundo

FIFA 2014.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
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CONVÊNIO ICMS 138, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012

Publicado no DOU de 20.12.12

Altera o Convênio ICMS 142/11, que concede isenção e suspensão do ICMS nas

operações e prestações relacionadas com a Copa das Confederações FIFA 2013 e a

Copa do Mundo FIFA 2014, e dá outras providências.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  148ª  reunião

ordinária, realizada em São Luis, MA, no dia 17 de dezembro de 2012, tendo em vista

o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o

seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - Passa a vigorar com a seguinte redação o “caput” da cláusula

sétima do Convênio ICMS 142/11, de 16 de dezembro de 2011:

"Cláusula sétima - Ficam isentas do ICMS as prestações de serviços de transporte

interestadual  e  intermunicipal  e  de  comunicação  contratadas  pelo  Comitê

Organizador Brasileiro Ltda. (LOC) ou efetuadas pelos Prestadores de Serviços da

Fifa, desde que prestados diretamente à FIFA, à Subsidiária Fifa no Brasil, ao Comitê

Organizador  Brasileiro  Ltda.  (LOC)  ou  a  órgãos  da  Administração  Pública  Direta

Estadual  e Municipal,  desde que sejam sede das Competições ou de Centros de

Treinamentos  Oficiais  de  Seleções,  suas  autarquias  e  fundações,  e  estejam

vinculados à organização ou realização das Competições.".

Cláusula segunda - Fica revogado o § 1º da cláusula sétima.

Cláusula terceira  -  Este convênio entra em vigor  na data  da publicação de sua

ratificação nacional.

Presidente do CONFAZ - Nelson Henrique Barbosa Filho p/Guido Mantega; Acre -

Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho

de Alencar, Amazonas - Juarez Paulo Tridapalli p/ Isper Abrahim Lima, Bahia - Luiz

Alberto Bastos Petitinga, Ceará -  Carlos Mauro Benevides Filho, Distrito  Federal -

Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo - Maurício Cézar Duque, Goiás - Simão

Cirineu  Dias,  Maranhão  -  Claudio  José  Trinchão  Santos,  Mato  Grosso  -  Nardele

Rothebarth p/ Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli

Afonso,  Minas  Gerais  -  Leonardo Maurício  Colombini  Lima,  Pará  -  Nilo  Emanoel
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Rendeiro  de  Noronha  p/  José  Barroso  Tostes  Neto,  Paraíba  -  Leonilson  Lins  de

Lucena  p/  Marialvo  Laureano  dos  Santos  Filho,  Paraná  -  Luiz  Carlos  Hauly,

Pernambuco - Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de

Almeida, Rio de Janeiro - Luiz Henrique Casemiro p/ Renato Augusto Zagallo Villela

dos Santos, Rio Grande do Norte - André Horta Melo p/ José Airton da Silva; Rio

Grande do Sul - Odir Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Acyr Rodrigues Monteiro p/

Benedito Antônio  Alves,  Roraima -  Luiz  Renato  Maciel  de  Melo,  Santa Catarina  -

Carlos Roberto Mollim  p/ Nelson Antônio Serpa, São Paulo - Andrea Sandro Calabi,

Sergipe - João Andrade Vieira da Silva, Tocantins - José Jamil Fernandes Martins.

CONVÊNIO ICMS 142, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011

Publicado no DOU de 21.12.11, pelo Despacho 227/11.

Ratificação Nacional no DOU de 09.01.12, pelo Ato Declaratório 1/12;

Alterado pelos Convs. ICMS 33/12, 74/12, 83/12, 90/12.

Concede isenção e suspensão do ICMS nas operações e prestações relacionadas

com a Copa das Confederações Fifa 2013 e a Copa do Mundo Fifa 2014, e dá outras

providências.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  144ª  reunião

ordinária, realizada em São Paulo, SP, no dia 16 de dezembro de 2011, tendo em

vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar

o seguinte

C O N V Ê N I O

CAPITULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Nova redação dada ao “caput” da cláusula primeira pelo Conv. ICMS 74/12, efeitos

a partir de 16.07.12.

Cláusula primeira -  Este convênio dispõe sobre isenção e suspensão do ICMS nas

operações  e  prestações  vinculadas  à  organização  e  realização  da  Copa  das

Confederações  Fifa  2013  e  da  Copa  do  Mundo  Fifa  2014,  daqui  por  diante

denominadas Competições.

Redação original, efeitos até 15.07.12.

Cláusula primeira - Este convênio dispõe sobre isenção e suspensão do ICMS nas
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operações e prestações vinculadas à realização da Copa das Confederações Fifa

2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014, daqui por diante denominadas Competições.

Renumerado o parágrafo único da cláusula primeira para § 1º  pelo Conv.  ICMS

74/12, efeitos a partir de 16.07.12.

§1º  -  A aplicação  dos  benefícios  previstos  neste  convênio  está  condicionada,

cumulativamente:

Redação original, efeitos até 15.07.12.

Parágrafo  único  -  A  aplicação  dos  benefícios  previstos  neste  convênio  está

condicionada, cumulativamente:

I - a que as operações e prestações estejam desoneradas de pelo menos um dos

seguintes tributos federais nelas incidentes:

a) Imposto de Importação (II);

b) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);

c) Contribuição ao Programa de Integração Social e ao Programa de Formação do

Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP);

d) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS);

Acrescida a alínea “e” ao inciso I do parágrafo único da cláusula primeira pelo Conv.

ICMS 33/12, efeitos a partir 26.04.12.

e) Contribuição ao Programa de Integração Social e ao Programa de Formação do

Patrimônio  do  Servidor  Público  incidente  sobre  a  importação  (PIS/PASEP-

Importação);

Acrescida a alínea “f” ao inciso I do parágrafo único da cláusula primeira pelo Conv.

ICMS 33/12, efeitos a partir 26.04.12.

f)  Contribuição  para  Financiamento  da  Seguridade  Social  incidente  sobre  a

importação de bens e serviços (CONFINS-Importação).

II - a que as operações e prestações sejam praticadas por pessoas habilitadas em

Ato COTEPE.

Acrescido o § 2º à cláusula primeira pelo Conv. ICMS 74/12, efeitos a partir  de

16/07/12.

§ 2º - Para os fins deste convênio, entende-se por organização e realização das

competições todos os eventos relacionados no inciso VI do artigo 2º da Lei Federal nº



217
____________________________________________________________________________

12.350, de 20 de dezembro de 2010.

CAPITULO II

DAS IMPORTAÇÕES

Cláusula segunda - Ficam isentas do ICMS as importações de bens e mercadorias

destinadas  ao  uso  ou  consumo  exclusivo  na  organização  e  realização  das

Competições, desde que promovidas pelas pessoas a seguir relacionadas:

I  -  Fédération Internationale de Football  Association (Fifa)  - associação suíça de

direito privado, entidade mundial que regula o esporte de futebol de associação, e

suas subsidiárias, não domiciliadas no Brasil;

II  -  Subsidiária Fifa no Brasil -  pessoa jurídica de direito privado, domiciliada no

Brasil, cujo capital social total pertence à Fifa; 

III - Confederações Fifa - as seguintes confederações:

a) Confederação Asiática de Futebol (Asian Football Confederation- AFC);

b) Confederação Africana de Futebol (Confédération Africaine de Football - CAF);

c) Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Confederation

of North, Central American and Caribbean Association Football - Concacaf);

d)  Confederação  Sul-Americana  de  Futebol  (Confederación  Sudamericana  de

Fútbol - Conmebol);

e) Confederação de Futebol da Oceania (Oceania Football Confederation - OFC); e

f)  União  das  Associações  Europeias  de  Futebol  (Union  des  Associations

Européennes de Football - Uefa);

IV  -  Associações  estrangeiras  membros  da  Fifa  -  as  associações  nacionais  de

futebol de origem estrangeira, oficialmente afiliadas à Fifa, participantes ou não das

Competições;

V  -  Parceiros  Comerciais  da  Fifa  domiciliados  no  exterior  -  pessoa  jurídica

licenciada ou nomeada,  com base em qualquer  relação contratual,  em relação às

Competições,  bem como os seus subcontratados, para atividades relacionadas às

Competições;

VI - Emissora Fonte da Fifa - pessoa jurídica licenciada ou nomeada, com base em

relação  contratual,  para  produzir  o  sinal  e  o  conteúdo  audiovisual  básicos  ou

complementares dos Eventos, com o objetivo de distribuição no Brasil e no exterior
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para os detentores de direitos de mídia;

VII -  Prestadores de Serviço da Fifa domiciliados no exterior  - pessoas jurídicas

domiciliadas no exterior licenciadas ou nomeadas, com base em relação contratual,

para prestar serviços relacionados à organização e produção dos Eventos:

a)  como  coordenadores  da  Fifa  na  gestão  de  acomodações  de  serviços  de

transporte, de programação de operadores de turismo e dos estoques de ingressos;

b)  como  fornecedores  da  Fifa  de  serviços  de  hospitalidade  e  de  soluções  de

tecnologia da informação; ou 

c)  outros  prestadores  licenciados  ou  nomeados  pela  Fifa  para  a  prestação  de

serviços ou fornecimento de bens, admitidos em regulamento;

Nova redação dada ao inciso VIII do “caput” da cláusula segunda pelo Conv. ICMS

33/12, efeitos a partir de 26.04.12.

VIII - órgãos da Administração Pública Direta Estadual ou Municipal dos municípios

sede das Competições e de Centros  de Treinamentos Oficiais  de  Seleções, suas

autarquias e fundações.

Redação original, efeitos até 25.04.12.

VIII - pessoas físicas ou jurídicas, contratadas para representar qualquer uma das

pessoas citadas acima.

Acrescido inciso IX ao “caput” da cláusula segunda pelo Conv. ICMS 33/12, efeitos

a partir de 26.04.12.

IX - pessoas físicas ou jurídicas, contratadas para representar qualquer uma das

pessoas citadas acima.

Renumerado o parágrafo único da cláusula segunda para § 1º pelo Conv. ICMS

74/12, efeitos a partir de 16.07.12.  

§ 1º - A isenção prevista nesta cláusula:

Redação original, efeitos até 15.07.12.

Parágrafo único - A isenção prevista nesta cláusula:

I  -  abrange  também  a  primeira  saída  subsequente  à  entrada  da  mercadoria

importada,  desde  que destinada ao uso  ou  consumo exclusivo  na  organização e

realização das Competições;

II - na hipótese de bens duráveis, assim entendidos aqueles cuja vida útil ultrapasse



219
____________________________________________________________________________

o período de 1 (um) ano, aplica-se apenas àqueles cujo valor seja de até R$5.000,00

(cinco mil reais).

Acrescidos os §§ 2º, 3º e 4º à cláusula segunda pelo Conv. ICMS 74/12, efeitos a

partir de 16/07/12.

§ 2º - Na hipótese de as operações descritas no inciso I do § 1º, serem realizadas

por  não  contribuintes  do  ICMS,  deverá  ser  emitido  um  documento  de  controle  e

movimentação de bens que contenha as seguintes indicações:

I - nome, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ -

dos remetentes e destinatários dos bens;

II - local de entrega dos bens;

III - descrição dos bens, quantidade, valor unitário e total e respectivo código NCM;

IV - data de saída dos bens;

V - numeração sequencial do documento;

VI - a seguinte expressão: “Uso autorizado pelo Convênio ICMS 142/11.

§ 3º - Para movimentação das mercadorias nas operações descritas no inciso I do §

1º desta  cláusula,  o  documento de controle  e  movimentação de bens deverá  ser

acompanhado da cópia da Declaração de Importação - DI e da Guia para Liberação

de Mercadoria Estrangeira - GLME.

§ 4º - O remetente e o destinatário dos bens deverão conservar, para exibição aos

respectivos Fiscos, pelo prazo de cinco anos, contados a partir  do primeiro dia do

exercício  subsequente  ao  do  transporte  dos  bens,  uma  cópia  do  documento  de

controle e movimentação de bens.

Nova redação dada ao “caput” da cláusula terceira pelo Conv. 74/12, efeitos a partir

de 16.07.12.  

Cláusula terceira - Fica suspenso o pagamento do ICMS incidente na importação de

bens  e  equipamentos  duráveis  cujo  valor  seja  superior  a  R$  5.000,00  (cinco  mil

reais), desde que sejam destinados ao uso exclusivo na organização e realização das

Competições e que a importação seja promovida por pessoas listadas na cláusula

segunda,  ainda  que  por  intermédio  de  pessoa  física  ou  jurídica,  observados  os

requisitos e condições estabelecidos em legislação estadual.

Redação original, efeitos até 15.07.12.
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Cláusula terceira - Fica suspenso o pagamento do ICMS incidente na importação de

bens e equipamentos duráveis cujo valor seja superior a R$5.000,00 (cinco mil reais),

desde  que  sejam  destinados  ao  uso  ou  consumo  exclusivo  na  organização  e

realização das Competições e que a importação seja promovida por pessoas listadas

na  cláusula  segunda,  ainda  que  por  intermédio  de  pessoa  física  ou  jurídica,

observados os requisitos e condições estabelecidos em legislação estadual. 

§  1º  -  A suspensão  do  pagamento  do  imposto  de  que  trata  esta  cláusula  fica

condicionada a que a importação seja realizada sob amparo do Regime Aduaneiro

Especial de Admissão Temporária, nos termos da legislação federal específica.

§ 2º - A suspensão do pagamento do ICMS prevista nesta cláusula será convertida

em isenção, desde que comprovada a conversão em isenção dos tributos federais

sujeitos ao Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária, conforme disposto

no art. 5º da Lei nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010.

Nova redação dada ao §3º da cláusula terceira Conv. ICMS 74/12, efeitos a partir

de 16.07.12.

§ 3º - Ficam isentos do ICMS as saídas para doação dos bens e equipamentos

importados, realizadas nos termos dos incisos II e III do art. 5º da Lei nº 12.350, de

2010.

Redação original, efeitos até 15.07.12.  

§  3º  -  Não  incidirá  o  ICMS  na  doação  dos  bens  e  equipamentos  importados

realizada nos termos dos incisos II e III do art. 5º da Lei nº 12.350, de 2010.

§  4º  -  A  inobservância  ou  o  descumprimento  de  qualquer  das  condições

estabelecidas nesta cláusula ou na legislação estadual implicará a exigência integral

do ICMS devido, com os acréscimos estabelecidos na legislação de cada unidade

federada, como se a suspensão não tivesse existido.

CAPITULO III

DAS OPERAÇÕES REALIZADAS DENTRO DO TERRITÓRIO NACIONAL

Nova redação dada ao “caput” da cláusula quarta pelo Conv. ICMS 74/12, efeitos a

partir de 16.07.12. 

Cláusula quarta - Ficam isentas do ICMS as saídas internas e interestaduais de

mercadorias nacionais destinadas a órgãos da Administração Pública Direta Estadual
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e Municipal, desde que sejam sede  das Competições ou de Centros de Treinamentos

Oficiais de Seleções, suas autarquias e fundações, à Fifa, à Subsidiária Fifa no Brasil

ou à Emissora Fonte da Fifa para uso ou consumo na organização e realização das

Competições,  desde que promovidas diretamente de estabelecimento industrial  ou

fabricante.    

Redação original, efeitos até 15.07.12.

Cláusula quarta - Ficam isentas do ICMS as saídas internas e interestaduais de

mercadorias nacionais destinadas à Fifa, à Subsidiária Fifa no Brasil ou à Emissora

Fonte da Fifa para uso ou consumo na organização e realização das Competições,

desde que promovidas diretamente de estabelecimento industrial ou fabricante.

Parágrafo único - A isenção de que trata esta cláusula:

I - aplica-se também na hipótese de doação ou dação em pagamento, e nos casos

de qualquer outra forma de pagamento, inclusive mediante o fornecimento de bens ou

prestação de serviços;

II - não se aplica a bens e equipamentos duráveis.

Nova redação dada ao “caput” da cláusula quinta pelo Conv. ICMS 74/12, efeitos a

partir de 16.07.12. 

Cláusula quinta -  Fica suspenso o pagamento do ICMS incidente sobre as saídas

internas e interestaduais de bens duráveis destinados à Fifa, à Subsidiária Fifa no

Brasil  ou  à  Emissora  Fonte  da  Fifa  para  uso  na  organização  e  realização  das

Competições,  desde que promovidas diretamente de estabelecimento industrial  ou

fabricante.

Redação original, efeitos até 15.07.12.

Cláusula quinta - Fica suspenso o pagamento do ICMS incidente sobre as saídas

internas e interestaduais de bens duráveis destinados à Fifa, à Subsidiária Fifa no

Brasil ou à Emissora Fonte da Fifa para uso ou consumo na organização e realização

das Competições, desde que promovidas diretamente de estabelecimento industrial

ou fabricante.

§  1º   -  A suspensão do pagamento do imposto de  que trata esta  cláusula fica

condicionada a que a operação seja beneficiada pela suspensão da incidência do IPI

disposta no art. 14 da Lei nº 12.350, de 2010.
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§ 2º - A suspensão do pagamento do ICMS prevista nesta cláusula será convertida

em isenção, desde que comprovada a conversão em isenção do IPI, nos termos do §

1º do art. 14 da Lei nº 12.350, de 2010.

§ 3º - Os benefícios previstos nesta cláusula aplicam-se também na hipótese de

doação  ou  dação  em  pagamento,  e  nos  casos  de  qualquer  outra  forma  de

pagamento, inclusive mediante o fornecimento de bens ou prestação de serviços.

§  4º  -  A  inobservância  ou  o  descumprimento  de  qualquer  das  condições

estabelecidas nesta cláusula ou na legislação estadual implicará a exigência integral

do ICMS devido, com os acréscimos estabelecidos na legislação de cada unidade

federada, como se a suspensão não tivesse existido.

Nova redação dada ao “caput” da cláusula sexta pelo Conv. ICMS 74/12, efeitos a

partir de 16.07.12.

Cláusula sexta -  Fica suspenso o pagamento do ICMS incidente sobre as saídas

internas  e  interestaduais  de  mercadorias  destinadas  à  Fifa,  à  Subsidiária  Fifa  no

Brasil ou à Emissora Fonte da Fifa para uso ou consumo na organização e realização

das Competições, desde que promovidas por pessoa jurídica indicada pela Fifa ou

por  Subsidiária  Fifa no Brasil,  habilitada nos termos do § 2º  do art.  17 da Lei nº

12.350, de 2010.

Redação original, efeitos até 15.07.12.

Cláusula sexta - Fica suspenso o pagamento do ICMS incidente sobre as saídas

internas  e  interestaduais  de  mercadorias  destinadas  à  Fifa,  à  Subsidiária  Fifa  no

Brasil ou à Emissora Fonte da Fifa para uso ou consumo na organização e realização

das Competições, desde que promovidas por pessoa jurídica indicada pela Fifa ou

por  Subsidiária  Fifa no Brasil,  habilitada nos termos do § 2º  do art.  17 da Lei nº

12.350, de 2010 e publicados em Ato Cotepe.

§  1º  -  A suspensão  do  pagamento  do  imposto  de  que  trata  esta  cláusula  fica

condicionada a que a operação seja beneficiada pela suspensão da incidência da

Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS disposta no art. 15 da Lei nº 12.350, de

2010.

§ 2º - A suspensão do pagamento do ICMS prevista nesta cláusula será convertida

em isenção,  desde que comprovada a conversão em isenção da Contribuição ao
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PIS/PASEP e da COFINS, nos termos do § 1º do art. 15 da Lei nº 12.350, de 2010.

§  3º  -  A  inobservância  ou  o  descumprimento  de  qualquer  das  condições

estabelecidas nesta cláusula ou na legislação estadual implicará a exigência integral

do ICMS devido, com os acréscimos estabelecidos na legislação de cada unidade

federada, como se a suspensão não tivesse existido.

§ 4º  -  Ficam a Fifa,  as Subsidiárias Fifa no Brasil  e  a Emissora Fonte da FIFA

obrigadas solidariamente a recolher,  na  condição de responsáveis,  o imposto não

pago em decorrência da suspensão de que trata esta cláusula, com os acréscimos

estabelecidos na legislação de cada unidade federada, calculados a partir da data da

aquisição, se não utilizarem ou consumirem o bem na finalidade prevista.

Acrescida a cláusula sexta-A pelo Conv. ICMS 74/12, efeitos a partir de 16/07/12.

Cláusula sexta-A -  Nas saídas posteriores às operações descritas nas cláusulas

quarta,  quinta  e  sexta,  com  destino  aos  entes  citados  nas  mesmas  cláusulas,  a

movimentação  das  mercadorias  deverá  ser  acompanhada  de  um  documento  de

controle e movimentação de bens que contenha as seguintes indicações:

I  -  nome, endereço completo e o número de inscrição no Cadastro Nacional de

Pessoas Jurídicas - CNPJ - dos remetentes e destinatários dos bens;   

II - local de entrega dos bens;

III - descrição dos bens, quantidade, valor unitário e total e respectivo código NCM;

IV - data de saída dos bens;

V - número da nota fiscal original;

VI - numeração sequencial do documento;

VII - a seguinte expressão: “Uso autorizado pelo Convênio ICMS 142/11.

Parágrafo único - O remetente e o destinatário dos bens deverão conservar, para

exibição  aos  respectivos  Fiscos,  pelo  prazo  de  cinco  anos,  contados  a  partir  do

primeiro  dia  do  exercício  subsequente  ao  do  transporte  dos  bens,  uma cópia  do

documento de controle e movimentação de bens.

CAPÍTULO IV

DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO SUJEITAS AO ICMS

Nova redação dada ao “caput” da cláusula sétima pelo Conv. ICMS 74/12, efeitos a

partir de 16.07.12. 



224
____________________________________________________________________________

Cláusula sétima - Ficam isentas do ICMS as prestações de serviços de transporte

interestadual e intermunicipal e de comunicação efetuadas pelo Comitê Organizador

Brasileiro Ltda. (LOC) e pelos Prestadores de Serviços da Fifa, desde que prestados

diretamente  à  FIFA,   à  Subsidiária  Fifa  no  Brasil  ou  a  órgãos  da  Administração

Pública Direta Estadual e Municipal, desde que sejam sede das Competições ou de

Centros  de  Treinamentos  Oficiais  de  Seleções,  suas  autarquias  e  fundações,  e

estejam vinculados à organização ou realização das Competições.

Redação  anterior  dada  ao  “caput”  da  cláusula  sétima  pelo  Conv.  ICMS  74/12,

efeitos de 26.04.12 a 15.07.12.

Cláusula sétima -  Ficam isentas do ICMS as prestações de serviços de transporte

interestadual e intermunicipal e de comunicação efetuadas pelo Comitê Organizador

Brasileiro Ltda. (LOC) e pelos Prestadores de Serviços da Fifa, desde que prestados

diretamente à FIFA, à Subsidiária Fifa no Brasil ou a órgãos da Administração Pública

Municipal Direta, de municípios sede das Competições e de Centros de Treinamentos

Oficiais  de  Seleções,  suas  autarquias  e  fundações,  e  estejam  vinculados  à

organização ou realização das Competições.

Redação original, efeitos até 25.04.12.

Cláusula sétima -  Ficam isentas do ICMS as prestações de serviços de transporte

interestadual e intermunicipal e de comunicação efetuadas pelo Comitê Organizador

Brasileiro Ltda (LOC) e pelos Prestadores de Serviços da Fifa, desde que prestados

diretamente à Fifa e a Subsidiária Fifa no Brasil e estejam vinculados à organização

ou realização das Competições.

Renumerado o  parágrafo  único  da  cláusula  sétima para  §  1º  pelo  Conv.  ICMS

83/12, efeitos a partir de 20.08.12.

§ 1º -  Para a fruição da isenção de que trata esta cláusula,  os Prestadores de

Serviços  de  transporte  interestadual  e  intermunicipal  da  Fifa  devem  estar

estabelecidos no País sob a forma de sociedade com finalidade específica para o

desenvolvimento de atividades relacionadas à realização das Competições.

Redação original, efeitos até 19.08.12.

Parágrafo  único  -  Para  a  fruição  da  isenção  e  que  trata  esta  cláusula,  os

Prestadores de Serviços da Fifa devem estar estabelecidos no País sob a forma de
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sociedade  com  finalidade  específica  para  o  desenvolvimento  de  atividades

relacionadas à realização das Competições.

Acrescido  o  §  2º  a  cláusula  sétima pelo  Conv.  ICMS 83/12,  efeitos  a  partir  de

20.08.12.

§ 2º - Fica dispensada a exigência do inciso I, § 1º da Cláusula primeira para os

Prestadores de Serviços de comunicação.

Acrescido  o  §  3º  à  cláusula  sétima  pelo  Conv  ICMS 90/12,  efeitos  a  partir  de

23.10.12.

§ 3º - Em relação às prestações de serviços de comunicação, a isenção prevista

nesta  cláusula  fica  condicionada  à  adoção  de  série  e  subsérie  específicas  para

documentar tais prestações, devendo os prestadores comunicar previamente ao fisco

da unidade federada de ocorrência do fato gerador do imposto, o procedimento a ser

implementado.”. 

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula oitava - Não será exigido o estorno do crédito fiscal nos termos do art. 21

da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, nas operações e prestações

abrangidas pela isenção de que trata este convênio.

Cláusula nona - Fica revogado o Convênio ICMS 39/09, de 25 de junho de 2009.

Cláusula  décima -  Este  convênio  entra em vigor  na  data da  publicação de sua

ratificação nacional, produzindo efeitos de 1º de janeiro de 2012 até 31 de dezembro

de 2015.”

-  À  Comissão de Fiscalização Financeira  nos termos  da Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 419/2013*

Belo Horizonte, 30 de abril de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia,  Projeto  de  lei  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Contagem o imóvel que especifica.
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Tal  proposta  visa  doar  ao  Município  de  Contagem,  em  atendimento  a  pedido

formulado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, faixa de terreno de

2.017,55 m², identificada no anexo, pertencente a imóvel com área de 40.000,00 m²,

situado na Rua Maria da Glória, s/nº, no Município de Contagem. A doação da área

viabilizará a  abertura  de  via  pública  na  divisa  do  terreno onde será construído  o

prédio do novo fórum de Contagem, melhorando o acesso à futura edificação.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, órgão ao

qual  o  imóvel  encontra-se  vinculado,  manifestou-se  favoravelmente  à  doação  em

razão de não existirem projetos estaduais para a sua utilização.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente Projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.038/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Contagem  o  imóvel  que

especifica.

Art.  1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Contagem o

imóvel com área de 2.017,55 m², descrito no anexo, a ser desmembrado de imóvel de

área de 40.000,00 m², registrado sob o nº R-1-101.780, fl. 1, Livro 2, do Cartório do

Registro de Imóveis da Comarca de Contagem.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à abertura de via

pública.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Contagem não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Contagem  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1º.
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Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2013)

As  medidas,  confrontações  e  descrição do  imóvel  de  que trata  esta  lei  são as

seguintes:

Área de terreno com a medida de 2.017,55 m² necessária à abertura de via pública

na divisa do terreno onde será edificado o prédio do novo fórum de Contagem, a ser

desmembrada do imóvel de área de 40.000,00 m², situado na Rua Maria da Glória,

s/nº, Centro, no Município de Contagem, com as seguintes medidas e confrontações:

partindo do ponto P3, segue por 192,18 m, em linha reta, até atingir o ponto P4; daí

vira à direita com um ângulo de 126º15’ e segue por 12,40 m, em linha reta, até

atingir o ponto P10; daí vira à direita com um ângulo de 53º45’, seguindo por 190,19

m até atingir o ponto P9; daí segue por um arco de 16,82 m, com centro no ponto P11

e raio de 12,00 m, até o atingir o ponto P8; daí segue por 20,95 m, em linha reta, até

atingir o ponto P3.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 420/2013*

Belo Horizonte, 30 de abril de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto  à  apreciação dessa  egrégia  Assembleia  Legislativa  o  nome de  Gustavo

Horta  Palhares  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  da  Autarquia  Agência  de

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A referida autarquia, com caráter técnico e executivo, tem por fim o planejamento, o

assessoramento  e  a  regulação  urbana,  a  viabilização  de  instrumentos  de

desenvolvimento integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte e o apoio à

execução de funções públicas de interesse comum.

O indicado possui qualificação acadêmica, profissional e experiência administrativa

em instituições públicas e privadas, compatíveis com a área de atuação da Agência,
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preenchendo, assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de Diretor-Geral.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 76/2013

Indicação do nome do Sr. Gustavo Horta Palhares para o cargo de Diretor-Geral da

Autarquia Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 421/2013*

Belo Horizonte, 30 de abril de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Palma o imóvel que especifica.

Informo que o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio do Estado a título

de  doação  por  parte  dos  transmitentes  Américo  Pinto  de  Oliveira  e  Geralda

Gonçalves de Oliveira, em 1961.

Saliento que a presente doação do Estado visa atender demanda municipal para

dar  continuidade  ao  funcionamento  de  quadra  poliesportiva  e  servir  de  apoio  às

crianças com necessidades especiais atendidas pela Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais, cuja sede está sendo construída ao lado do referido imóvel.

Na  oportunidade,  esclareço  que  o  imóvel  encontra-se  desafetado  por  parte  do

Estado  e  que  inexiste  interesse  em  sua  utilização  direta,  o  que  enseja  a  sua

disponibilidade para os objetivos citados.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI 4.039/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Palma o imóvel que especifica.
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Palma imóvel

constituído de terreno com área de 1.677,37 m² e respectivas benfeitorias, situado à

Rua Oscar Rodrigues de Paula, registrado sob o nº 4.936, a fls. 79, Livro 3-H, no

Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Palma.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se a dar continuidade ao

funcionamento  de  quadra  poliesportiva  e  servir  de  apoio  às  crianças  com

necessidades especiais da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE,

cuja sede está sendo construída ao lado do referido imóvel.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Palma não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Palma  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 422/2013*

Belo  Horizonte, 2 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que dispõe sobre o porte de armas de fogo pelo

Agente de Segurança Penitenciário de que trata a Lei nº 14.695, de 30 de julho de

2003.

O Estatuto do Desarmamento, Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003,

permite  o  porte  de  arma  de  fogo  para  os  Agentes  Penitenciários,  apenas

condicionando-o à comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para
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o  manuseio  de  arma  de  fogo,  atestadas  na  forma  disposta  em  regulamento.

Entretanto, a referida Lei não estabelece os limites e formas de concessão do porte.

Com o intuito aclarar estas questões, e conferir maior segurança a este assunto tão

delicado, a presente proposta visa estabelecer regras para a concessão do porte de

armas aos Agentes de Segurança Penitenciários de Minas Gerais, sem extrapolar os

limites estabelecidos pela legislação federal.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.040/2013

Dispõe sobre o porte de armas de fogo pelo Agente de Segurança Penitenciário de

que trata a Lei nº 14.695, de 30 de julho de 2003.

Art. 1º - O ocupante do quadro efetivo de Agente de Segurança Penitenciário, de

que  trata  a  Lei  nº  14.695,  de  julho  de  2003,  terá  direito  a  portar  arma  de  fogo

institucional ou particular, ainda que fora de serviço, dentro dos limites do Estado de

Minas Gerais, desde que:

I - preencha os requisitos do inciso III do art. 4º da Lei Federal nº 10.826, de 22 de

dezembro de 2003;

II - não esteja em gozo de licença médica por doença que não recomende o uso de

armamento; e

III - não esteja sendo processado por infração penal, exceto aquelas de que trata a

Lei Federal nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

§  1º  -  O  porte  de  arma  de  fogo  será  deferido  aos  Agentes  de  Segurança

Penitenciários, com base no inciso VII do art. 6º da Lei Federal nº 10.826, de 2003.

§  2º  -  No  caso  descrito  no  inciso  II,  o  médico,  ao  conceder  a  licença,  deverá

declarar a conveniência ou não da manutenção do porte.

§ 3º - O porte de que trata esta lei se estende ao servidor da carreira de Agente de

Segurança Penitenciário que esteja aposentado, salvo se a aposentadoria se der por

motivo de saúde de que trata o § 2º, nos termos do art. 37 do Decreto Federal nº

5.123, de 1º de julho de 2004.
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Art. 2º - A autorização para o porte de arma de fogo de que trata esta lei constará

da Carteira de Identidade Funcional dos Agentes de Segurança Penitenciários, a ser

confeccionada pela própria instituição estadual competente.

Parágrafo único - Em caso de proibição ou suspensão do porte, nos casos desta lei

ou de outras que regulamentem a matéria, deverá ser emitida nova carteira funcional

para o Agente de Segurança Penitenciário, sem a autorização do porte.

Art.  3º  -  Responderá  administrativa  e  penalmente  o  Agente  de  Segurança

Penitenciário  que  omitir  ou  fraudar  qualquer  documento  ou  situação  que  possa

suspender ou proibir seu porte de arma de fogo.

Art.  4º  -  O Agente  de Segurança Penitenciário,  ao portar  arma de fogo fora de

serviço e em locais onde haja aglomeração de pessoas, em virtude de evento de

qualquer natureza, deverá fazê-lo de forma discreta, visando evitar constrangimentos

a terceiros, respondendo, nos termos da legislação pertinente, pelos excessos que

cometer.

Art. 5º - O porte de arma de fogo no interior de Unidades Prisionais respeitará o

disposto em regulamentos próprios. 

Art. 6º - É obrigatório o porte do Certificado de Registro de Arma de Fogo atualizado

e da Identidade Funcional.

Art. 7º - Aplica-se, no que couber, o disposto na Lei Federal nº 10.826, de 2003, e

demais normas que regulamentem a matéria.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 423/2013*

Belo Horizonte, 3 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, o Convênio ICMS 5, de 5 de abril de 2013, celebrado

no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido Convênio altera o Convênio ICMS 54, de 28 de junho de 2002, que
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estabelece  procedimentos  para  o  controle  de  operações  interestaduais  com

combustíveis derivados de petróleo e álcool etílico anidro combustível. O Convênio

5/2013 altera, em suma, o Anexo VI do Convênio 54/2002.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 5, DE 5 DE ABRIL DE 2013

Publicado no DOU de 12.04.13

Altera o Convênio ICMS 54/2002, que estabelece procedimentos para o controle de

operações  interestaduais  com  combustíveis  derivados  de  petróleo  e  álcool  etílico

anidro combustível - AEAC.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  149ª  reunião

ordinária,  realizada em Ipojuca,  PE,  no dia  5 de abril  de 2013,  tendo em vista o

disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 87/96, de 13 de setembro de 1996, e nos

arts.  102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de

1966), resolve celebrar o seguinte

CONVÊNIO

Cláusula primeira - Fica alterado o Anexo VI do Convênio ICMS 54/2002, de 28 de

junho de 2002, com o seguinte "layout":

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

* - O Demonstrativo do Recolhimento do ICMS Substituição Tributária foi publicado

no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

QUADRO 1 - APURAÇÃO DO ICMS DEVIDO

* - O Quadro 1, contendo a apuração do ICMS devido, foi publicado no “Diário do

Legislativo”, de 9.5.2013.

QUADRO 2 - APURAÇÃO DO ICMS PROVISIONADO

* - O Quadro 2, contendo a apuração do ICMS provisionado, foi publicado no “Diário

do Legislativo”, de 9.5.2013.
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ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

* - O Demonstrativo do Recolhimento do ICMS Substituição Tributária foi publicado

no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

QUADRO 3 - OPERAÇÕES REALIZADAS PELO EMITENTE DO RELATÓRIO

* - O Quadro 3, contendo as operações realizadas pelo emitente do relatório, foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

QUADRO 4 - REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR

DISTRIBUIDORAS/TRRs

* - O Quadro 4, contendo o repasse por operações realizadas por distribuidoras

TRRs, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

QUADRO 5 - REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES

* - O Quadro 5, contendo o repasse por operações realizadas por importadores, foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

* - O Demonstrativo do Recolhimento do ICMS Substituição Tributária foi publicado

no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

QUADRO 6 - REPASSE POR REMESSA DE AEAC OU DE BIODIESEL - B100 PARA

OUTRAS UFs

* - O Quadro 6, contendo o repasse por remessa de AEAC ou de Biodiesel, foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

QUADRO 7 - DEDUÇÃO POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR

DISTRIBUIDORAS/TRRs

* - O Quadro 7, contendo a dedução por operações realizadas por distribuidoras

TRRs, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

* - O Demonstrativo do Recolhimento do ICMS Substituição Tributária foi publicado

no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

QUADRO 8 - DEDUÇÃO POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES
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* - O Quadro 8, contendo a dedução por operações realizadas por importadores, foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

QUADRO 9 - DEDUÇÃO POR RECEBIMENTO DE AEAC OU DE BIODIESEL - B100

DE OUTRAS Ufs

* - O Quadro 9, contendo a dedução por recebimento de AEAC ou de Biodiesel, foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

QUADRO 10 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A

DISTRIBUIDORAS

* - O Quadro 10, contendo a dedução por ressarcimento efetuado a distribuidoras,

foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

* - O Demonstrativo do Recolhimento do ICMS Substituição Tributária foi publicado

no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

QUADRO 11 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A TRRs

*  -  O Quadro  11,  contendo  a  dedução  por  ressarcimento  efetuado a  TRRs,  foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

QUADRO 12 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A IMPORTADORES

* - O Quadro 12, contendo a dedução por ressarcimento efetuado a importadores,

foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

QUADRO 13 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A OUTROS

CONTRIBUINTES

*  -  O  Quadro  13,  contendo  a  dedução  por  ressarcimento  efetuado  a  outros

contribuintes, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

QUADRO 14 - DEDUÇÃO TRANSFERIDA DE OUTRO ESTABELECIMENTO DO

SUJEITO PASSIVO POR SUBSTITUIÇÃO (§ 5° da Cláusula décima primeira do

Convênio ICMS 03/99)

*  -  O Quadro  14,  contendo a  dedução transferida  de  outro  estabelecimento  do

sujeito passivo por substituição, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

QUADRO 15 - DEDUÇÃO TRANSFERIDA PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO

SUJEITO PASSIVO POR SUBSTITUIÇÃO 
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(§ 5° da Cláusula décima primeira do Convênio ICMS 03/99)

* - O Quadro 15, contendo a dedução transferida para outro estabelecimento do

sujeito passivo por substituição, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

Cláusula  segunda  -  Este  convênio  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,

produzindo efeitos a partir de 1° de agosto de 2013.

Presidente do CONFAZ - Nelson Henrique Barbosa Filho p/ Guido Mantega; Acre -

Joaquim Manoel Mansour Macêdo, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete

Carvalho de Alencar,  Amazonas -  Nivaldo  das Chagas Mendonça p/  Afonso Lobo

Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro Benevides Filho,

Distrito Federal - Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo - Maurício Cézar Duque,

Goiás - Simão Cirineu Dias, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso -

Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas

Gerais  -  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Pará  -  José  Barroso  Tostes  Neto,

Paraíba  -  Marialvo  Laureano  dos  Santos  Filho,  Paraná  -  Luiz  Carlos  Hauly,

Pernambuco - Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de

Almeida, Rio de Janeiro - Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do

Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - André Luiz Barreto de Paiva Filho p/

Odir  Alberto Pinheiro Tonollier,  Rondônia - Benedito Antônio Alves, Roraima -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Mollim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni,  São Paulo -  Andrea Sandro Calabi,  Sergipe -  João Andrade Vieira da

Silva, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 424/2013*

Belo Horizonte, 3 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, o Convênio ICMS 9, de 5 de abril de 2013, celebrado

no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido Convênio altera o Convênio ICMS 133, de 5 de dezembro de 2008, que



236
____________________________________________________________________________

autoriza os Estados e o Distrito Federal a conceder isenção do ICMS nas operações

destinadas aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. O Convênio 9/2013 altera,

em suma, a redação das cláusulas primeira e quarta do Convênio 133/2008.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 9, DE 5 DE ABRIL DE 2013

Publicado no DOU de 12.04.13

Altera o Convênio ICMS 133/08, que autoriza os Estados e o Distrito Federal a

conceder  isenção  do  ICMS  nas  operações  destinadas  aos  Jogos  Olímpicos  e

Paraolímpicos de 2016.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  149ª  reunião

ordinária,  realizada em Ipojuca,  PE,  no dia  5 de abril  de 2013,  tendo em vista o

disposto na Lei Complementar nº 24,  de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o

seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira -  Os dispositivos a seguir indicados do Convênio ICMS 133/08,

de 5 de dezembro de 2008, passam a vigorar com a seguinte redação:

I - da cláusula primeira:

a) os incisos II, III e X do §1 º:

"II - Comitê Olímpico Internacional, bem como as sociedades por ele controladas,

direta  ou  indiretamente,  inclusive  a  que  detenha  os  direitos  de  emissora  anfitriã,

assim como o laboratório para realização de exames anti-doping credenciado pela

Agência Mundial Anti-doping - WADA e a Corte Arbitral do Esporte;

III  -  Comitê  Paraolímpico  Internacional,  bem  como  as  sociedades  por  ele

controladas, direta ou indiretamente, no Brasil ou no exterior;"

"X  -  patrocinadores,  apoiadores  e  fornecedores  oficiais  e  licenciados,  locais  e

internacionais, dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016;";

§ 2º:
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"§ 2º - O disposto nesta cláusula estende-se às doações realizadas, ao final dos

aludidos Jogos, a qualquer ente relacionado nos incisos do § 1º desta cláusula, a

Órgãos  Públicos  Federais,  Estaduais  e  Municipais  e  a  organizações  não

governamentais, associações sem fins lucrativos e fundações cujos objetivos sociais

estejam voltados a divulgação do esporte e do movimento olímpicos.";

c) § 6º:

"§ 6º -  Ficam os estados autorizados a conceder a isenção prevista no “caput”

desta  cláusula  à  aquisição  de  energia  elétrica  e  à  utilização  dos  serviços  de

transporte intermunicipal e interestadual e de comunicação pelo Comitê Organizador

dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, desde que destinados à realização

dos referidos jogos, observado o disposto no § 3º desta cláusula e na cláusula quarta

deste convênio.";

II - a cláusula quarta:

"Cláusula  quarta  -  Na  hipótese  de  revenda  de  bem  adquirido  com  o  benefício

previsto  neste  convênio,  o  imposto  será  integralmente  devido,  à  exceção  das

operações  que  venham  a  ser  realizadas  pelo  Comitê  Organizador  dos  Jogos

Olímpicos e  Paraolímpicos  de 2016,  em decorrência  de  sua desmobilização,  que

ficam isentas do imposto.";

III - a cláusula quinta:

"Cláusula quinta -   Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua

ratificação nacional, produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2017.".

Cláusula segunda -  Este convênio entra em vigor na data da publicação da sua

ratificação nacional.

Presidente do CONFAZ - Nelson Henrique Barbosa Filho p/ Guido Mantega; Acre -

Joaquim Manoel Mansour Macêdo, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete

Carvalho de Alencar,  Amazonas -  Nivaldo  das Chagas Mendonça p/  Afonso Lobo

Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro Benevides Filho,

Distrito Federal - Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo - Maurício Cézar Duque,

Goiás - Simão Cirineu Dias, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso -

Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas

Gerais  -  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Pará  -  José  Barroso  Tostes  Neto,
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Paraíba  -  Marialvo  Laureano  dos  Santos  Filho,  Paraná  -  Luiz  Carlos  Hauly,

Pernambuco - Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de

Almeida, Rio de Janeiro - Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do

Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - André Luiz Barreto de Paiva Filho p/

Odir  Alberto Pinheiro Tonollier,  Rondônia - Benedito Antônio Alves, Roraima -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Mollim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni,  São Paulo -  Andrea Sandro Calabi,  Sergipe -  João Andrade Vieira da

Silva, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.”

-  À  Comissão de Fiscalização Financeira  nos termos  da Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 425/2013*

Belo Horizonte, 3 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  ICMS  10,  de  5  de  abril  de  2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido Convênio altera o Convênio ICMS 37, de 29 de março de 1994, que

dispõe  sobre  substituição tributária  nas  operações  com  cigarro  e  outros  produtos

derivados  do  fumo.  O  Convênio  10/2013  altera  a  redação  do  §  1º  da  cláusula

segunda e acresce um Anexo ao Convênio 37/1994.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 10, DE 5 DE ABRIL DE 2013

Publicado no DOU de 12.04.13

Altera  o  Convênio  ICMS  37/94,  que  dispõe  sobre  substituição  tributária  nas

operações com cigarro e outros produtos derivados do fumo.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  149ª  reunião
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ordinária,  realizada em Ipojuca,  PE,  no dia  5 de abril  de 2013,  tendo em vista o

disposto nos arts. 6º a 10 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e

nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de

1966), resolve celebrar o seguinte

CONVÊNIO

Cláusula primeira - O § 1º da cláusula segunda do Convênio ICMS 37/94, de 29 de

março de 1994, passa a vigorar, com a seguinte redação:

“§ 1º - O estabelecimento industrial remeterá, em arquivo eletrônico, à Secretaria de

Fazenda, Finanças, Economia ou Tributação da unidade federada de destino, após

qualquer alteração de preços, a lista dos preços máximos de venda a consumidor

fixados pelo fabricante, no formato do Anexo Único deste convênio.”.

Cláusula segunda - Fica acrescido o Anexo Único ao Convênio ICMS 37/94, com a

redação constante do Anexo Único deste convênio.

Cláusula terceira  -  Este convênio entra em vigor  na data  de sua publicação no

Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês

subsequente ao da publicação.

Presidente do CONFAZ - Nelson Henrique Barbosa Filho p/ Guido Mantega; Acre -

Joaquim Manoel Mansour Macêdo, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete

Carvalho de Alencar,  Amazonas -  Nivaldo  das Chagas Mendonça p/  Afonso Lobo

Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro Benevides Filho,

Distrito Federal - Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo - Maurício Cézar Duque,

Goiás - Simão Cirineu Dias, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso -

Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas

Gerais  -  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Pará  -  José  Barroso  Tostes  Neto,

Paraíba  -  Marialvo  Laureano  dos  Santos  Filho,  Paraná  -  Luiz  Carlos  Hauly,

Pernambuco - Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de

Almeida, Rio de Janeiro - Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do

Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - André Luiz Barreto de Paiva Filho p/

Odir  Alberto Pinheiro Tonollier,  Rondônia - Benedito Antônio Alves, Roraima -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Mollim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni,  São Paulo -  Andrea Sandro Calabi,  Sergipe -  João Andrade Vieira da
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Silva, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

ANEXO ÚNICO

“CONVÊNIO ICMS Nº 37/94

ANEXO ÚNICO

PREÇO MÁXIMO DE VENDA  A CONSUMIDOR FIXADO PELO FABRICANTE

LEIAUTE DO ARQUIVO TXT

* - O Anexo Único, contendo o preço máximo de venda a consumidor fixado pelo

fabricante, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

FORMATO DOS CAMPOS:

1) N 

NÚMERICO

C  ALFANUMÉRICO

2)  "  *  "  NO  CAMPO  SIGNIFICA  QUE  OS  CAMPOS  DEVERÃO  SER

COMPLETADOS COM ZEROS ATÉ O LIMITE DO CAMPO.

3) O  SIGNIFICA QUE O REGISTRO DEVE SER SEMPRE PREENCHIDO.

OC  SIGNIFICA QUE O REGISTRO DEVE SER PREENCHIDO SEMPRE QUE

HOUVER A INFORMAÇÃO.

4) AS DATAS DEVERÃO TER O FORMATO: DDMMAAAA, excluindo-se quaisquer

caracteres de separação, tais como: “.”, “/”, “-”. D - dia; M - mês; A - ano.”.”

-  À  Comissão de Fiscalização Financeira  nos termos  da Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 426/2013*

Belo Horizonte, 3 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  ICMS  12,  de  5  de  abril  de  2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido Convênio dispõe sobre a criação do Sistema Nacional de Identificação,

Rastreamento e Autenticação de Mercadorias ou Brasil-ID e institui um conjunto de

instrumentos que promovam modernização da fiscalização de mercadorias.
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O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 12, DE 5 DE ABRIL DE 2013

Publicado no DOU de 12.04.13

Dispõe  sobre  a  criação  do  Sistema  Nacional  de  Identificação,  Rastreamento  e

Autenticação de Mercadorias ou Brasil-ID e institui um conjunto de instrumentos que

promovam modernização da fiscalização de mercadorias.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - e o Secretário da Receita

Federal do Brasil, na sua 149ª reunião ordinária, realizada em Ipojuca, PE, no dia 5

de abril de 2013, tendo em vista o disposto nos artigos 102 e 199 do Código Tributário

Nacional, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.

Considerando o acordo de cooperação técnica firmado em 31 de agosto de 2009 e

publicado no DOU n° 211 de 05/11/2009 entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e

Inovação (MCTI), a Receita Federal, os Estados e o Distrito Federal da União por

intermédio de suas Secretarias de Fazenda, Finanças, Tributação ou Receita;

Considerando a necessidade de racionalizar e agilizar, no âmbito do Governo, os

procedimentos de auditoria  e fiscalização de tributos,  mercadorias e prestação de

serviços;

Considerando  a  necessidade  de  propiciar,  no  âmbito  das  empresas,  redução

significativa  de  custos  e  melhoria  nos  processos  de  produção,  armazenagem,

distribuição e logística, com consequente redução do 'Custo Brasil';

Considerando a necessidade de propiciar, no âmbito do Governo, maior controle da

industrialização, comercialização, circulação de mercadorias e prestação de serviços,

no intuito de reduzir a sonegação fiscal, o contrabando, o descaminho, a falsificação e

furto de mercadorias no País, promovendo, portanto, um ambiente de concorrência

leal;

Considerando a necessidade de regulamentar para todo território nacional o uso

seguro  da  tecnologia  de  identificação  por  radiofrequência  -  RFID  -  referente  à
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identificação, o rastreamento e a autenticação de mercadorias, visando atender às

demandas do Governo e do setor empresarial;

Considerando  o  aporte  de  investimentos  que  vem  sendo  realizado  pela

Financiadora de Estudos e Projetos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação -

FINEP-MCIT  -  que  prevê  o  desenvolvimento  de  soluções  tecnológicas  voltadas

especificamente para o Brasil-ID, por instituições Brasileiras, definidas pelo Ministério

da Ciência, Tecnologia e Inovação, e ainda os pilotos de instalação de equipamentos

nos estados;

Considerando  os  investimentos  adicionais  àqueles  do  FINEP,  realizados  por

empresas  que,  seguindo  as  orientações  do  projeto  Brasil-ID,  implementaram  as

soluções técnicas complementares ao projeto, e

Considerando o cumprimento da missão institucional da Empresa de Planejamento

e  Logística  (empresa  de  capital  100%  público),  voltada  para  o  planejamento

estratégico da infraestrutura de logística e transportes do Brasil.

resolvem celebrar o seguinte

CONVÊNIO

Cláusula  primeira  -  Fica  instituído  o  Sistema  Nacional  de  Identificação,

Rastreamento  e  Autenticação  de  Mercadorias  (Brasil-ID),  com  a  finalidade  de

desenvolver e implantar uma infraestrutura tecnológica que garanta a identificação, o

rastreamento e a autenticação de mercadorias em circulação no país, com o intuito

de padronizar, unificar, integrar, simplificar, desburocratizar e acelerar o processo de

produção, logística e de fiscalização de mercadorias.

§ 1º -  Os detalhes técnicos referentes ao sistema e aos artefatos nele utilizados

serão definidos em Ato COTEPE e divulgados por meio do Manual de Orientação ao

Contribuinte Brasil-ID (MOC-BrID).

§ 2º - Nota Técnica publicada no PN-BrID poderá esclarecer questões específicas

referentes ao MOC-BrID.

Cláusula segunda - O sistema Brasil-ID utilizará os seguintes artefatos:

I - o Chip-BrID, dispositivo eletrônico que utiliza a tecnologia de Identificação por

Radiofrequência  -  RFID  com  requisitos  de  segurança,  para  fins  de  identificação,

rastreamento e autenticação de mercadorias;
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II  -  o Leitor-BrID,  dispositivo RFID responsável  por estabelecer comunicação de

gravação e leitura nos chips-BrID;

III - a Aplicação-BrID, assim definido os componentes de software que atuam no

contexto do Brasil-ID;

IV - a Operadora-BrID, responsável pelos serviços disponibilizados no âmbito do

Brasil-ID.

V - Cartão de Documentos Fiscais Eletrônicos - CDF-e;

VI - Identificador de Veículo de Carga Eletrônico - IVC-e, que será utilizado para

identificar um veículo de carga e a vinculação da carga deste veículo aos documentos

gravados em um CDF-e;

VII  -  Lacre  de  Transporte  de  Carga Eletrônico  -  LTC-e,  que será  utilizado para

vincular a carga a um CDF-e e a um IVC-e;

VIII  -  Identificador  de  Embalagem  de  Transporte  Eletrônico  -  IET-e,  que  será

utilizado  para  fins  de  identificação  eletrônica  de  embalagens  de  transporte,

retornáveis ou não, e vinculação ao CDF-e, ao IVCe e, opcionalmente, ao LTC-e;

IX  -  Identificador  de  Produto  Eletrônico  -  IP-e,  que  será  utilizado  para  fins  de

identificação e autenticação de produtos e mercadorias.

Cláusula  terceira  -  Fica  instituído  o  Comitê  Certificador  Designado  do  Brasil-ID

(CCD Brasil-ID), responsável pela habilitação de empresas, produtos, subprodutos e

serviços relacionados às tecnologias e serviços no âmbito do Brasil-ID, em todo o

território nacional.

§ 1º - Cabe ao CCD Brasil-ID habilitar:

I - Chip-BrID;

II - Leitor-BrID;

III - Aplicação-BrID;

IV - Operadoras-BrID.

§ 2º - O CCD Brasil-ID será constituído pelos seguintes membros, que indicarão os

respectivos suplentes:

I - Coordenador Geral, indicado pelos Secretários de Fazenda, Finanças, Tributação

e Receita;

II - Secretário Geral, indicado pelo Coordenador Geral;
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III - Coordenador Técnico de Microeletrônica, indicado pelo MCTI;

IV - Coordenador Técnico de Processos Tributários, indicado pelos Secretários de

Fazenda, Finanças, Tributação e Receita;

V  -  um  representante  das  Administrações  Tributárias  Estaduais,  indicado  pelo

Encontro Nacional de Administradores Tributários - ENCAT;

VI - um representante da Receita Federal do Brasil - RFB;

VII - um representante dos Institutos de Ciência e Tecnologia - ICT - indicado pelo

MCTI;

VIII - um representante das empresas habilitadas (Operador BrID);

IX - um representante da Empresa de Planejamento e Logística - EPL.

§  3º  -  O  CCD  Brasil-ID  se  reunirá  ordinariamente,  trimestralmente  e

extraordinariamente  sempre  que  houver  necessidade,  a  critério  do  Coordenador

Geral.

Cláusula quarta Fica instituído o Núcleo do Brasil-ID, que consiste em um conjunto

de  softwares,  denominado  BackOffice  Nacional  do  Brasil-ID  (BON-BrID),  com  a

finalidade de arquivar, disciplinar, organizar, garantir a segurança e autenticar todo o

processo de comunicação de informações entre os entes envolvidos.

§ 1º - A gestão do BON-BrID será atribuída a uma estrutura organizacional própria a

ser definida pelo CCD-Brasil-ID.

§  2º  -  O BON-BrID e  toda  sua  estrutura,  arquitetura  e  componentes  correlatos

deverão garantir um ambiente computacional adequado, escalonável e seguro para

suportar o crescimento natural da demanda por serviços do Brasil-ID.

Cláusula quinta - Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário

Oficial  da  União,  produzindo  efeitos  a  partir  do  primeiro  dia  do  segundo  mês

subsequente ao da publicação.

Presidente  do  CONFAZ  -  Nelson  Henrique  Barbosa  Filho  p/  Guido  Mantega;

Secretário da Receita Federal do Brasil -  Carlos Alberto de Freitas Barreto, Acre -

Joaquim Manoel Mansour Macêdo, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete

Carvalho de Alencar,  Amazonas -  Nivaldo  das Chagas Mendonça p/  Afonso Lobo

Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro Benevides Filho,

Distrito Federal - Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo - Maurício Cézar Duque,



245
____________________________________________________________________________

Goiás - Simão Cirineu Dias, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso -

Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas

Gerais  -  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Pará  -  José  Barroso  Tostes  Neto,

Paraíba  -  Marialvo  Laureano  dos  Santos  Filho,  Paraná  -  Luiz  Carlos  Hauly,

Pernambuco - Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de

Almeida, Rio de Janeiro - Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do

Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - André Luiz Barreto de Paiva Filho p/

Odir  Alberto Pinheiro Tonollier,  Rondônia - Benedito Antônio Alves, Roraima -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Mollim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni,  São Paulo -  Andrea Sandro Calabi,  Sergipe -  João Andrade Vieira da

Silva, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 427/2013*

Belo Horizonte, 3 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  ICMS  13,  de  5  de  abril  de  2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido Convênio altera o Convênio ICMS 87, de 28 de junho de 2002, que

concede isenção do ICMS nas operações com fármacos e medicamentos destinados

a órgãos da Administração Pública Direta Federal, Estadual e Municipal. O Convênio

13/2013 altera a redação do § 6º da cláusula primeira do Convênio 87/02.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVENIO ICMS 13, DE 5 DE ABRIL DE 2013

Publicado no DOU de 12.04.2013
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Altera o Convênio ICMS 87/02, que concede isenção do ICMS nas operações com

fármacos  e  medicamentos  destinados  a  órgãos  da  Administração  Pública  Direta

Federal, Estadual e Municipal.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  149ª  reunião

ordinária,  realizada em Ipojuca,  PE,  no dia  5 de abril  de 2013,  tendo em vista o

disposto na Lei Complementar nº 24,  de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o

seguinte

CONVÊNIO

Cláusula primeira - O § 6º da cláusula primeira do Convênio ICMS 87/02, de 28 de

junho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 6º - O valor correspondente à isenção do ICMS deverá ser deduzido do preço

dos  respectivos  produtos,  devendo  o  contribuinte  demonstrar  a  dedução,

expressamente, nas propostas do processo licitatório e nos documentos fiscais.".

Cláusula segunda -  Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua

ratificação  nacional,  produzindo  efeitos  a  partir  do  primeiro  dia  do  segundo  mês

subsequente ao da ratificação.

Presidente do CONFAZ - Nelson Henrique Barbosa Filho p/ Guido Mantega; Acre -

Joaquim Manoel Mansour Macêdo, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete

Carvalho de Alencar,  Amazonas -  Nivaldo  das Chagas Mendonça p/  Afonso Lobo

Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro Benevides Filho,

Distrito Federal - Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo - Maurício Cézar Duque,

Goiás - Simão Cirineu Dias, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso -

Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas

Gerais  -  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Pará  -  José  Barroso  Tostes  Neto,

Paraíba  -  Marialvo  Laureano  dos  Santos  Filho,  Paraná  -  Luiz  Carlos  Hauly,

Pernambuco - Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de

Almeida, Rio de Janeiro - Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do

Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - André Luiz Barreto de Paiva Filho p/

Odir  Alberto Pinheiro Tonollier,  Rondônia - Benedito Antônio Alves, Roraima -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Mollim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni,  São Paulo -  Andrea Sandro Calabi,  Sergipe -  João Andrade Vieira da
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Silva, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 428/2013*

Belo Horizonte, 3 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  ICMS  14,  de  5  de  abril  de  2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O  referido  Convênio  prorroga  disposições  dos  Convênios  ICMS  52/91,  75/91,

100/97 e 16/2010, que concedem os benefícios fiscais especificados em cada um dos

instrumentos.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 14, DE 5 DE ABRIL DE 2013

Publicado no DOU de 12.04.13

Prorroga disposições de convênios que concedem benefícios fiscais.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  149ª  reunião

ordinária,  realizada em Ipojuca,  PE,  no dia  5 de abril  de 2013,  tendo em vista o

disposto na Lei Complementar nº 24,  de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o

seguinte

CONVÊNIO

Cláusula primeira - Ficam prorrogadas, até 31 de julho de 2014, as disposições

contidas nos convênios a seguir indicados:

I - Convênio ICMS 52/91, de 26 de setembro de 1991, que concede redução da

base  de  cálculo  nas  operações  com  equipamentos  industriais  e  implementos

agrícolas;
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II  -  Convênio  ICMS  75/91,  de  5  de  dezembro  de  1991,  que  dispõe  sobre  a

concessão de redução de base de cálculo do ICMS nas saídas de aeronaves, peças,

acessórios e outras mercadorias que especifica;

III  -  Convênio ICMS 100/97,  de 4 de novembro de 1997,  que reduz a base de

cálculo do ICMS nas saídas dos insumos agropecuários que especifica, e dá outras

providências.

Cláusula segunda - Ficam prorrogadas, até 30 de abril  de 2015, as disposições

contidas no Convênio ICMS 16/10, de 26 de março de 2010, que autoriza o Estado de

Goiás a conceder redução de base de cálculo do ICMS na operação interna com

madeira produzida em regime de reflorestamento e destinada à industrialização, à

utilização como lenha ou à transformação em carvão vegetal.

Cláusula terceira  -  Este convênio entra em vigor  na data  da publicação da sua

ratificação nacional.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 429/2013*

Belo Horizonte, 3 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  ICMS  15,  de  5  de  abril  de  2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O  referido  Convênio  altera  o  Convênio  ICMS  16,  de  1º  de  abril  de  2011,  que

autoriza  o  Estado  de Minas  Gerais  a  conceder  isenção do ICMS nas  operações

relativas  a  doações  de  lâmpadas  fluorescentes  às  unidades  consumidoras  pela

Companhia  Energética  de Minas  Gerais  -  CEMIG.  O Convênio 5/2013 muda,  em

suma, a redação do “caput” da cláusula primeira do Convênio 16/2011.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
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Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 15, DE 5 DE ABRIL DE 2013

Publicado no DOU de 12.04.13

Altera  o  Convênio  ICMS  16/2011,  que  autoriza  o  Estado  de  Minas  Gerais  a

conceder  isenção  do  ICMS  nas  operações  relativas  a  doações  de  lâmpadas

fluorescentes  às  unidades  consumidoras  pela  Companhia  Energética  de  Minas

Gerais (CEMIG).

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  149ª  reunião

ordinária, realizada em Ipojuca, PE, no dia de 5 de abril de 2013, tendo em vista o

disposto na Lei Complementar nº 24,  de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o

seguinte

CONVÊNIO

Cláusula primeira  - O caput da cláusula primeira do Convênio ICMS 16/2011, de 1.

de abril de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula primeira -  Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a conceder isenção

do ICMS nas operações internas com 1.250.000 (um milhão duzentos e cinquenta

mil)  lâmpadas  fluorescentes  compactas  de  16  a  25  Watts,  classificação  fiscal

8539.31.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - Sistema Harmonizado - NCM/SH,

promovidas  pela  Companhia  Energética  de  Minas  Gerais  (CEMIG),  a  título  de

doação, para as unidades consumidoras residenciais de baixa renda.".

Cláusula  segunda  -   Este  convênio  entra  em  vigor  na  data  da  publicação,

produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao de sua

ratificação nacional.

Presidente do CONFAZ - Nelson Henrique Barbosa Filho p/ Guido Mantega; Acre -

Joaquim Manoel Mansour Macêdo, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete

Carvalho de Alencar,  Amazonas -  Nivaldo  das Chagas Mendonça p/  Afonso Lobo

Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro Benevides Filho,

Distrito Federal - Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo - Maurício Cézar Duque,

Goiás - Simão Cirineu Dias, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso -

Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas

Gerais  -  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Pará  -  José  Barroso  Tostes  Neto,
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Paraíba  -  Marialvo  Laureano  dos  Santos  Filho,  Paraná  -  Luiz  Carlos  Hauly,

Pernambuco - Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de

Almeida, Rio de Janeiro - Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do

Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - André Luiz Barreto de Paiva Filho p/

Odir  Alberto Pinheiro Tonollier,  Rondônia - Benedito Antônio Alves, Roraima -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Mollim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni,  São Paulo -  Andrea Sandro Calabi,  Sergipe -  João Andrade Vieira da

Silva, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 430/2013*

Belo Horizonte, 3 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  ICMS  33,  de  11  de  abril  de  2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido  Convênio  altera  o Convênio  ICMS 54,  de  25  de maio  de 2012,  que

concede isenção do ICMS nas saídas interestaduais de rações para animais e dos

insumos utilizados em sua fabricação, cujos destinatários estejam domiciliados em

Municípios  com  situação de  emergência  ou  de calamidade pública  declarada em

decreto  governamental,  em  decorrência  da  estiagem  que  atinge  o  semiárido

brasileiro.  O  Convênio  33/2013  inclui  novos  Municípios  ao  Anexo  I  do  Convênio

54/12.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 33, DE 11 DE ABRIL DE 2013

Publicado no DOU de 12.04.13
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Altera  o  Convênio  ICMS  54/12,  que  concede  isenção  do  ICMS  nas  saídas

interestaduais de rações para animais e dos insumo sutilizados em sua fabricação,

cujos destinatários estejam domiciliados em municípios com situação de emergência

ou de calamidade pública declarada em decreto governamental, em decorrência da

estiagem que atinge o Semi árido brasileiro.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  190ª  reunião

extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 11 de abril de 2013, tendo em vista o

disposto na Lei Complementar nº 24,  de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o

seguinte

CONVÊNIO

Cláusula primeira - Ficam incluídos no Anexo I do Convênio ICMS 54/12, de 25 de

maio de 2012, para as operações destinadas aos Estados do Maranhão e de Sergipe,

os seguintes municípios:

“ANEXO I

*  -  O Anexo I,  contendo os  Municípios  que foram incluídos no  Convênio ICMS

54/2012, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

Cláusula segunda - Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua

ratificação nacional.

Presidente do CONFAZ - Nelson Henrique Barbosa Filho p/ Guido Mantega, Acre -

Joaquim Manoel Mansour Macêdo, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete

Carvalho de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos

Petitinga, Ceará - Carlos Mauro Benevides Filho, Distrito Federal - Adonias dos Reis

Santiago,  Espírito  Santo  -  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  Simão  Cirineu  Dias,

Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Marcel Souza de Cursi,

Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício

Colombini Lima, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos

Santos  Filho,  Paraná -  Luiz  Carlos  Hauly,  Pernambuco -  Paulo  Henrique Saraiva

Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de Janeiro - Renato Augusto

Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do

Sul - Odir Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Benedito Antônio Alves, Roraima -

Luiz Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Antonio Marcos Gavazzoni, São Paulo -
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Andrea Sandro Calabi, Sergipe - João Andrade Vieira da Silva, Tocantins - Marcelo

Olimpio Carneiro Tavares.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 431/2013*

Belo Horizonte, 3 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  ICMS  26,  de  5  de  março  de  2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido Convênio altera o Convênio ICMS 51, de 15 de setembro de 2000, que

disciplina  as  operações  com  veículos  automotores  novos  efetuados  por  meio  de

faturamento direto para o consumidor. O Convênio 26/13 acrescenta o inciso III ao

parágrafo único da cláusula segunda do Convênio 51/00.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 26, DE 5 DE MARÇO DE 2013

Publicado no DOU de 12.04.13

Altera  o  Convênio  ICMS  51/00,  que  disciplina  as  operações  com  veículos

automotores novos efetuados por meio de faturamento direto para o consumidor.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  149ª  reunião

ordinária,  realizada em Ipojuca,  PE,  no dia  5 de abril  de 2013,  tendo em vista o

disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 87/96, de 13 de setembro de 1996, e nos

arts.  102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de

1966), resolve celebrar o seguinte

CONVÊNIO

Cláusula  primeira  -  Fica  acrescido  o  inciso  III  ao  parágrafo  único  da  cláusula
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segunda do Convênio  ICMS 51/00,  de  15  de setembro de 2000,  com a seguinte

redação:

"III - para as operações sujeitas à alíquota interestadual de 4% (quatro por cento):

a) com alíquota do IPI de 0%, 24,95%;

b) com alíquota do IPI de 1%, 24,69%;

c) com alíquota do IPI de 1,5%, 24,56%;

d) com alíquota do IPI, de 2%, 24,44%;

e) com alíquota do IPI de 3%, 24,19%;

f) com alíquota do IPI de 3,5%, 24,07%;

g) com alíquota do IPI de 4%, 23,95%;

h) com alíquota do IPI de 5%, 23,71%;

i) com alíquota do IPI de 5,5%, 23,6%;

j) com alíquota do IPI de 6%, 23,48%;

k) com alíquota do IPI de 6,5%, 23,37%;

l) com alíquota do IPI de 7%, 23,25%;

m) com alíquota do IPI de 7,5%, 23,14%;

n) com alíquota do IPI de 8%, 23,03%;

o) com alíquota do IPI de 9%, 22,81%;

p) com alíquota do IPI de 9,5%, 22,7%;

q) com alíquota do IPI de 10%, 22,59%;

r) com alíquota do IPI de 11%, 22,38%;

s) com alíquota do IPI de 12%, 22,18%;

t) com alíquota do IPI de 13%, 21,97%;

u) com alíquota do IPI de 14%, 21,77%;

v) com alíquota do IPI de 15%, 21,58%;

w) com alíquota do IPI de 16%, 21,38%;

x) com alíquota do IPI de 18%, 21,01%;

y) com alíquota do IPI de 20%, 20,65%;

z) com alíquota do IPI de 25%, 19,79%;

a.a) com alíquota do IPI de 30%, 19,01%;

a.b) com alíquota do IPI de 31%, 18,86%;
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a.c) com alíquota do IPI de 32%, 18,71%;

a.d) com alíquota do IPI de 33%, 18,57%;

a.e) com alíquota do IPI de 34%, 18,42%;

a.f) com alíquota do IPI de 35%, 18,28%;

a.g) com alíquota do IPI de 35,5%, 18,21%;

a.h) com alíquota do IPI de 36,5%, 18,08%;

a.i) com alíquota do IPI de 37%, 18,01%;

a.j) com alíquota do IPI de 38%, 17,87%;

a.k) com alíquota do IPI de 40%, 17,61%;

a.l) com alíquota do IPI de 41%, 17,48%;

a.m) com alíquota do IPI de 43%, 17,23%;

a.n) com alíquota do IPI de 48%, 16,63%;

a.o) com alíquota do IPI de 55%, 15,86%;".

Cláusula segunda - Fica convalidada a aplicação, no período de 1º de janeiro de

2013 até a data da ratificação deste convênio, dos percentuais previstos no inciso III

do  parágrafo  único  da  cláusula  segunda  do  Convênio  ICMS  51/00,  desde  que

observadas as suas demais normas.

Cláusula terceira  -  Este convênio entra em vigor  na data  da sua publicação no

Diário Oficial da União.

Presidente do CONFAZ - Nelson Henrique Barbosa Filho p/Guido Mantega; Acre -

Joaquim Manoel Mansour Macêdo, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete

Carvalho de Alencar,  Amazonas -  Nivaldo  das Chagas Mendonça p/  Afonso Lobo

Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro Benevides Filho,

Distrito Federal - Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo - Maurício Cézar Duque,

Goiás - Simão Cirineu Dias, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso -

Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas

Gerais  -  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Pará  -  José  Barroso  Tostes  Neto,

Paraíba  -  Marialvo  Laureano  dos  Santos  Filho,  Paraná  -  Luiz  Carlos  Hauly,

Pernambuco - Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de

Almeida, Rio de Janeiro - Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do

Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - André Luiz Barreto de Paiva Filho p/
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Odir  Alberto Pinheiro Tonollier,  Rondônia - Benedito Antônio Alves, Roraima -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Mollim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni,  São Paulo -  Andrea Sandro Calabi,  Sergipe -  João Andrade Vieira da

Silva, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 432/2013*

Belo Horizonte, 3 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  ICMS  24,  de  5  de  abril  de  2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido Convênio autoriza os Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de

Janeiro e São Paulo a conceder isenção do ICMS na importação de locomotiva por

operador de transporte multimodal de cargas.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 24, DE 5 DE ABRIL DE 2013

Publicado no DOU de 12.04.13

Autoriza os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo a

conceder isenção do ICMS na importação de locomotiva por operador de transporte

multimodal de cargas.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  149ª  reunião

ordinária,  realizada em Ipojuca,  PE,  no dia  5 de abril  de 2013,  tendo em vista o

disposto na Lei Complementar nº 24,  de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o

seguinte
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CONVÊNIO

Cláusula  primeira  -  Ficam  os  estados  de Espírito  Santo,  Minas  Gerais,  Rio  de

Janeiro  e  São  Paulo  autorizados  a  conceder  isenção  do  ICMS  incidente  na

importação, realizada por operador de transporte multimodal de cargas, conforme Lei

nº  9.611,  de  19  de  fevereiro  de  1998,  de  locomotiva  do  tipo  diesel-elétrico,  com

potência máxima superior a 3.000 (três) mil HP, sem similar nacional, classificada no

código 8602.10.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM.

Parágrafo único - A comprovação de ausência de similar produzido no país deverá

ser efetuada por meio de laudo emitido por entidade representativa do setor produtivo

de máquinas, aparelhos, equipamentos, com abrangência em todo território nacional

ou por órgão federal especializado.

Cláusula segunda - Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua

ratificação nacional, produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2014.

Presidente do CONFAZ - Nelson Henrique Barbosa Filho p/ Guido Mantega; Acre -

Joaquim Manoel Mansour Macêdo, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete

Carvalho de Alencar,  Amazonas -  Nivaldo  das Chagas Mendonça p/  Afonso Lobo

Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro Benevides Filho,

Distrito Federal - Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo - Maurício Cézar Duque,

Goiás - Simão Cirineu Dias, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso -

Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas

Gerais  -  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Pará  -  José  Barroso  Tostes  Neto,

Paraíba  -  Marialvo  Laureano  dos  Santos  Filho,  Paraná  -  Luiz  Carlos  Hauly,

Pernambuco - Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de

Almeida, Rio de Janeiro - Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do

Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - André Luiz Barreto de Paiva Filho p/

Odir  Alberto Pinheiro Tonollier,  Rondônia - Benedito Antônio Alves, Roraima -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Mollim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni,  São Paulo -  Andrea Sandro Calabi,  Sergipe -  João Andrade Vieira da

Silva, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 433/2013*

Belo Horizonte, 3 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  ICMS  32,  de  11  de  abril  de  2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido  Convênio  altera  o Convênio  ICMS 54,  de  25  de maio  de 2012,  que

concede isenção do ICMS nas saídas interestaduais de rações para animais e dos

insumos utilizados em sua fabricação, cujos destinatários estejam domiciliados em

Municípios  com  situação de  emergência  ou  de calamidade pública  declarada em

decreto  governamental,  em  decorrência  da  estiagem  que  atinge  o  semiárido

brasileiro. O Convênio 32/2013 altera o Anexo I do Convênio 54/12.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 32, DE 11 DE ABRIL DE 2013

Publicado no DOU de 12.04.13

Altera  o  Convênio  ICMS  54/12,  que  concede  isenção  do  ICMS  nas  saídas

interestaduais de rações para animais e dos insumos utilizados em sua fabricação,

cujos destinatários estejam domiciliados em municípios com situação de emergência

ou de calamidade pública declarada em decreto governamental, em decorrência da

estiagem que atinge o Semiárido brasileiro.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  190ª  reunião

extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 11 de abril de 2013, tendo em vista o

disposto  na  Lei  Complementar  Federal  nº  24,  de  7  de  janeiro  de  1975,  resolve

celebrar o seguinte:

CONVÊNIO

Cláusula  primeira  -  O  Anexo  I  do  Convênio  ICMS  54/12,  para  as  operações
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destinadas ao Estado de Pernambuco passa a  contemplar  o Decreto  estadual  nº

38.716, de 15 de outubro de 2012, ficando, em decorrência, acrescido dos itens 122 e

123 relativos aos municípios indicados:

Pernambuco

122. Carpina

123. Paudalho

Cláusula segunda - Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua

ratificação nacional, produzindo efeitos a partir de 1º de abril de 2013.

Presidente do CONFAZ - Nelson Henrique Barbosa Filho p/ Guido Mantega; Acre -

Joaquim Manoel Mansour Macêdo, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete

Carvalho de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos

Petitinga, Ceará - Carlos Mauro Benevides Filho, Distrito Federal - Adonias dos Reis

Santiago,  Espírito  Santo  -  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  Simão  Cirineu  Dias,

Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Marcel Souza de Cursi,

Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício

Colombini Lima, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos

Santos  Filho,  Paraná -  Luiz  Carlos  Hauly,  Pernambuco -  Paulo  Henrique Saraiva

Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de Janeiro - Renato Augusto

Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do

Sul - Odir Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Benedito Antônio Alves, Roraima -

Luiz Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Antonio Marcos Gavazzoni, São Paulo -

Andrea Sandro Calabi, Sergipe - João Andrade Vieira da Silva, Tocantins - Marcelo

Olimpio Carneiro Tavares.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 434/2013*

Belo Horizonte, 3 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, o Convênio ICMS 8, de 5 de abril de 2013, celebrado
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no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O  referido  Convênio  dispõe  sobre  a  adesão  dos  Estados  do  Amazonas,

Pernambuco e Santa Catarina ao Convênio ICMS 57/11, que autoriza a revogação do

Convênio  ICMS 78/01,  que  autoriza  os  Estados  e  o  Distrito  Federal  a  conceder

redução de base de cálculo do ICMS nas prestações de serviço de acesso à internet.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 8, DE 5 DE ABRIL DE 2013

Publicado no DOU de 12.04.13

Dispõe sobre a adesão dos Estados do Amazonas, Pernambuco e Santa Catarina

ao Convênio ICMS 57/11, que autoriza a revogação do Convênio ICMS 78/01, que

autoriza os Estados e o Distrito Federal a conceder redução de base de cálculo do

ICMS nas prestações de serviço de acesso à internet.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  149ª  reunião

ordinária,  realizada em Ipojuca,  PE,  no dia  5 de abril  de 2013,  tendo em vista o

disposto na Lei Complementar nº 24,  de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o

seguinte

CONVÊNIO

Cláusula primeira - A cláusula primeira do Convênio ICMS 57/11, de 8 de julho de

2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula primeira -  Ficam os Estados do Amazonas, Bahia, Goiás, Espírito Santo,

Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins

autorizados a revogar o benefícios previstos no disposto no Convênio ICMS 78/01, de

6 de julho de 2001.".

Cláusula segunda -  Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua

ratificação  nacional,  produzindo  efeitos  a  partir  do  primeiro  dia  do  segundo  mês

subseqüente ao da publicação.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da
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Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 435/2013*

Belo Horizonte, 3 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, o Convênio ICMS 6, de 5 de abril de 2013, celebrado

no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido  Convênio  estabelece disciplina  para  fins  da  emissão de documentos

fiscais nas operações internas relativas à circulação de energia elétrica, sujeitas a

faturamento  sob  o  Sistema de Compensação  de Energia  Elétrica  de  que  trata  a

Resolução Normativa nº 482/2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 6, DE 5 DE ABRIL DE 2013

Publicado no DOU de 12.04.13

Estabelece disciplina para fins da emissão de documentos fiscais nas operações

internas  relativas  à  circulação  de  energia  elétrica,  sujeitas  a  faturamento  sob  o

Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa Nº

482/2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  149ª  reunião

ordinária,  realizada em Ipojuca,  PE,  no dia  5 de abril  de 2013,  tendo em vista o

disposto no art.  9º,  § 1º,  inciso II,  e § 2º,  da Lei  Complementar nº  87,  de 13 de

setembro de 1996, e nos arts. 102, 128 e 199 do Código Tributário Nacional - CTN

(Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte

CONVÊNIO

Cláusula  primeira  -  A emissão  de  documentos  fiscais  nas  operações  internas

relativas à circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de
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Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa Nº 482, da

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, de 17 de abril de 2012, deverá ser

efetuada de acordo com a disciplina prevista neste convênio, observadas as demais

disposições da legislação aplicável.

Cláusula segunda -  A empresa distribuidora deverá emitir,  mensalmente,  a Nota

Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6, relativamente à saída de energia elétrica

com  destino  a  consumidor,  na  condição  de  microgerador  ou  de  minigerador,

participante  do  Sistema de  Compensação  de  Energia  Elétrica,  com  as  seguintes

informações:

I - o valor integral da operação, antes de qualquer compensação, correspondente à

quantidade total de energia elétrica entregue ao destinatário, nele incluídos:

a)  os  valores  e  encargos  inerentes  à  disponibilização  da  energia  elétrica  ao

destinatário, cobrados em razão da conexão e do uso da rede de distribuição ou a

qualquer outro título, ainda que devidos a terceiros;

b) o valor do ICMS próprio incidente sobre a operação, quando devido;

II - quando a operação estiver sujeita à cobrança do ICMS relativamente à saída da

energia elétrica promovida pela empresa distribuidora:

a) como base de cálculo, o valor integral da operação de que trata o inciso I;

b) o montante do ICMS incidente sobre o valor integral da operação, cujo destaque

representa mera indicação para fins de controle;

III - o valor correspondente à energia elétrica gerada pelo consumidor em qualquer

dos seus domicílios ou estabelecimentos conectados à rede de distribuição operada

pela empresa distribuidora e entregue a esta no mês de referência ou em meses

anteriores,  que for  aproveitado,  para fins  de faturamento,  como dedução do valor

integral da operação de que trata o inciso I,  até o limite deste, sob o Sistema de

Compensação de Energia Elétrica;

IV  -  o  valor  total  do  documento  fiscal  cobrado  do  consumidor,  o  qual  deverá

corresponder ao valor integral da operação, de que trata o inciso I, deduzido do valor

indicado no inciso III.

Cláusula  terceira  -  O  consumidor  que,  na  condição  de  microgerador  ou  de

minigerador, promover saída de energia elétrica com destino a empresa distribuidora,
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sujeita a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica:

I - ficará dispensado de se inscrever no Cadastro de Contribuintes do ICMS e de

emitir e escriturar documentos fiscais quando tais obrigações decorram da prática das

operações em referência;

II - tratando-se de contribuinte do ICMS, deverá, relativamente a tais operações,

emitir, mensalmente, Nota Fiscal eletrônica -NF-e, modelo 55.

Cláusula quarta - A empresa distribuidora deverá, mensalmente, relativamente às

entradas de energia elétrica de que trata a cláusula terceira:

I - emitir NF-e, modelo 55, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente, englobando

todas  as  entradas  de  energia  elétrica  na  rede  de  distribuição  por  ela  operada,

decorrentes  de  tais  operações,  fazendo  nela  constar,  no  campo  "Informações

Complementares", a chave de autenticação digital do arquivo de que trata o item 3.6

do Anexo Único, obtida mediante a aplicação do algoritmo MD5 - "Message Digest 5"

de domínio público;

II - escriturar, no Livro Registro de Entradas, a NF-e referida no inciso I, ficando

vedada a escrituração da NF-e de que trata o inciso II da cláusula terceira;

III - elaborar relatório conforme o disposto no Anexo Único no qual deverão constar,

em relação a cada unidade consumidora, as seguintes informações:

a) o nome ou a denominação do titular;

b) o endereço completo;

c)  o  número  da  inscrição do titular  no  Cadastro  de  Pessoas  Físicas  (CPF),  se

pessoa natural,  ou  no  Cadastro  Nacional  da  Pessoa  Jurídica  (CNPJ),  se  pessoa

jurídica, ambos da Receita Federal do Brasil (RFB);

d) o número de inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS;

e) o número da instalação;

f) a quantidade e o valor da energia elétrica por ela remetida à rede de distribuição.

§ 1º - O relatório de que trata o inciso III deverá:

I - conter os totais das quantidades e dos valores da energia elétrica objeto das

operações  nele  discriminadas,  correspondentes  à  entrada  englobada  de  energia

elétrica indicados na NF-e referida no inciso I do “caput” da cláusula quarta;

II - ser gravado em arquivo digital que deverá ser:
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a) validado pelo programa validador, disponível para "download" no site do fisco da

unidade federada;

b) transmitido ao fisco estadual, no mesmo prazo referido no inciso I do “caput” da

cláusula  quarta  mediante  a  utilização  do  programa  "Transmissão  Eletrônica  de

Documentos - TED", disponível no site do fisco da unidade federada.

§ 2º - As unidades federadas poderão, a seu critério, dispensar os contribuintes do

cumprimento  das  obrigações  previstas  nesta  cláusula  e  na  cláusula  terceira,  em

relação às operações internas, referentes à circulação de energia elétrica destinada

aos seus respectivos territórios.

Cláusula quinta - O destaque do ICMS nos documentos fiscais referidos no inciso II

da  cláusula  terceira  e  no  inciso  I  da  cláusula  quarta  deste  Convênio  deverá  ser

realizado conforme o regime tributário aplicável nos termos da legislação da unidade

federada de destino da energia elétrica.

Cláusula  sexta  -  Este  convênio  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,

produzindo efeitos para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de maio de 2013.

Presidente do CONFAZ - Nelson Henrique Barbosa Filho p/ Guido Mantega; Acre -

Joaquim Manoel Mansour Macêdo, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete

Carvalho de Alencar,  Amazonas -  Nivaldo  das Chagas Mendonça p/  Afonso Lobo

Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro Benevides Filho,

Distrito Federal - Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo - Maurício Cézar Duque,

Goiás - Simão Cirineu Dias, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso -

Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas

Gerais  -  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Pará  -  José  Barroso  Tostes  Neto,

Paraíba  -  Marialvo  Laureano  dos  Santos  Filho,  Paraná  -  Luiz  Carlos  Hauly,

Pernambuco - Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de

Almeida, Rio de Janeiro - Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do

Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - André Luiz Barreto de Paiva Filho p/

Odir  Alberto Pinheiro Tonollier,  Rondônia - Benedito Antônio Alves, Roraima -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Mollim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni,  São Paulo -  Andrea Sandro Calabi,  Sergipe -  João Andrade Vieira da

Silva, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.



264
____________________________________________________________________________

ANEXO ÚNICO

1. Apresentação

1.1. Este manual visa orientar a manutenção e prestação de informações, em meio

eletrônico,  da  energia  elétrica  injetada  pelos  consumidores  sob  o  Sistema  de

Compensação de Energia Elétrica, nos termos da cláusula quarta.

2. Das Informações

2.1. As informações de que trata o item 1.1 devem ser mantidas à disposição do

fisco em meio eletrônico, de acordo com as especificações indicadas neste manual e,

quando exigido,  os  documentos  e  arquivos  de  que trata  este  Manual  devem  ser

apresentados no prazo de 5 (cinco) dias contados da data da notificação fiscal, sem

prejuízo  do  acesso imediato  às  instalações,  equipamentos  e  demais  informações

mantidas em meio eletrônico.

3. Dados Técnicos da geração dos Arquivos

3.1. Formato do Arquivo de Injeção de Energia

3.1.1. Formatação: compatível com MS-DOS;

3.1.2.  Tamanho  do  registro:  variável,  acrescido  de  CR/LF  (Carriage  Return/Line

Feed) ao final de cada registro;

3.1.3. Separador de campo: caractere ponto e virgula (;);

3.1.4. Organização: sequencial;

3.1.5. Codificação: ASCII.

3.2. Formato dos Campos

3.2.1. Numérico (N), sem sinal, inteiro, podendo conter apenas algarismos;

3.2.2.  Valor,  sem  sinal,  com  2  ou  3  casas  decimais,  podendo  conter  apenas

algarismos e o caractere vírgula como ponto decimal, sem separador de milhar. Ex:

12345,67;

3.2.3. Data (D), formato dd/mm/aaaa;

3.2.4. Alfanumérico (X), letras, números e caracteres especiais válidos. Não pode

conter os seguintes caracteres: ponto e vírgula (;), CR (Carriage Return) e LF (Line

Feed);

3.2.5.  Observação:  com exceção do campo data  (D),  todos os  campos são de

tamanho variável, limitado ao tamanho máximo definido no leiaute, não devendo ser
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informados os zeros e brancos não significativos.

3.3. Geração dos Arquivos

3.3.1. Os arquivos deverão ser gerados mensalmente, contendo as informações da

energia injetada no período de referência;

3.4. Identificação dos Arquivos

3.4.1. Os arquivos serão identificados no formato:

A A A A M M T ST . T X T

3.4.2. Observações:

3.4.2.1. O nome do arquivo é formado da seguinte maneira:

3.4.2.1.1. Ano (AAAA) - ano da referência;

3.4.2.1.2. Mês (MM) - mês da referência;

3.4.2.1.3. Tipo (T) - tipo do arquivo: 'I' - Injeção de Energia;

3.4.2.1.4. Status (ST) - status do arquivo 'N' - normal ou 'S' - substituto

3.4.2.1.5. Extensão (TXT) - extensão do arquivo deve ser 'TXT'.

3.5. Identificação da mídia

3.5.1. Cada mídia deverá ser identificada, por meio de etiqueta, com as seguintes

informações:

3.5.1.1.  A  expressão  "Registro  Fiscal"  e  indicação  do  Convênio  ICMS  que

estabeleceu o leiaute dos registros fiscais informados;

3.5.1.2. Razão Social e Inscrição Estadual do estabelecimento informante;

3.5.1.3.  Período de apuração ao qual  se referem as informações  prestadas,  no

formato MM/AAAA;

3.5.1.4. Status da apresentação: Normal ou Substituição;

3.6. Controle da autenticidade dos arquivos

3.6.1.  O  controle  da  autenticidade  e  integridade  será  realizado  por  meio  da

utilização do algoritmo MD5 (Message Digest 5), vide item 8, de domínio público, na

recepção dos arquivos;

3.6.2. O arquivo que apresentar divergência na chave de codificação digital será

imediatamente  devolvido  ao  contribuinte  para  saneamento  das  irregularidades,

emitindo-se notificação para que seja reapresentado ao fisco estadual, no prazo de 5

dias;
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3.6.3.  A  falta  de  atendimento  à  notificação  para  reapresentação  do  arquivo

devolvido por divergência na chave de codificação digital, no prazo definido no item

acima ou a apresentação de arquivos com nova divergência na chave de codificação

digital sujeitará o contribuinte às sanções administrativas cabíveis, inclusive lavratura

de Auto de Infração e Imposição de Multas.

3.7. Substituição ou retificação de arquivos

3.7.1. A criação de arquivos para substituição ou retificação de qualquer arquivo

magnético  obedecerá  aos  procedimentos  descritos  em  disciplina  específica  da

respectiva UF.

4. Arquivo

4.1. Tipos de Registros

4.1.1. O arquivo será composto dos seguintes tipos de registros:

a) Registro de Controle, destinado à identificação do estabelecimento informante e

às totalizações;

b)  Registro  de  Injeção  de  Energia,  contendo  as  informações  das  unidades

consumidoras.

4.1.2. O Registro de Controle deverá ser o primeiro registro do arquivo, seguindo-se

a ele os Registros de Injeção de Energia, classificados pelo número da instalação da

unidade consumidora, em ordem crescente.

4.1.3. O Registro de Controle deverá conter os seguintes campos:

* - O Quadro contendo os campos constantes no Registro de Controle foi publicado

no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

4.1.4. Os Registros de Injeção de Energia deverão conter os seguintes campos,

classificados  pelo  Número  da  Instalação  da  Unidade  Consumidora,  em  ordem

crescente:

* - O quadro contendo os campos que devem constar nos Registros de Injeção de

Energia foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

4.2. Observações sobre o Registro de Controle

4.2.1. Campo 01 - Tipo do Registro: preencher com "1";

4.2.2. Identificação do Estabelecimento Informante

4.2.2.1. Campo 02 - CNPJ;
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4.2.2.2. Campo 03 - Inscrição Estadual, sem formatação;

4.2.2.3. Campo 04 - Razão social ou denominação;

4.2.2.4.  Campo  05  -  Endereço  completo  (tipo  e  nome  do  logradouro,  número,

complemento);

4.2.2.5. Campo 06 - CEP, no formato 99999-999;

4.2.2.6. Campo 07 - Bairro;

4.2.2.7. Campo 08 - Município;

4.2.2.8. Campo 09 - Sigla da unidade da federação;

4.2.3. Identificação da pessoa responsável pela informação;

4.2.3.1. Campo 10 - Nome do responsável;

4.2.3.2. Campo 11 - Cargo do responsável;

4.2.3.3. Campo 12 - Telefone de contato;

4.2.3.4. Campo 13 - E-mail de contato;

4.2.4. Informações relativas aos Registros de Injeção de Energia

4.2.4.1. Campo 14 - Quantidade de Registros de Injeção de Energia;

4.2.4.2. Campo 15 - Somatória da quantidade de energia injetada, em kWh, com 3

decimais após a vírgula;

4.2.4.3. Campo 16 - Somatória do Valor Total, com 2 decimais após a vírgula;

4.3. Observações sobre o Registro de Injeção de Energia

4.3.1. Campo 01 - Tipo do Registro: preencher com "2";

4.3.2. Informações referentes à Unidade Consumidora

4.3.2.1. Campo 02 - Número da Instalação da unidade consumidora, utilizado pelo

contribuinte;

4.3.2.2.  Campo 03 -  CNPJ (14  algarismos)  ou CPF (11 algarismos) da unidade

consumidora  ou  do consumidor,  sem formatação.  Em se tratando de pessoa não

obrigada  à  inscrição  no  CNPJ  ou  CPF,  preencher  o  campo  com  a  expressão

"ISENTO";

4.3.2.3. Campo 04 - Inscrição Estadual da unidade consumidora ou do consumidor,

sem  formatação.  Em  se  tratando  de  pessoa  não  obrigada  à  inscrição  estadual,

preencher o campo com a expressão " I S E N TO " ;

4.3.2.4. Campo 05 - Razão social, denominação ou nome, completos, da unidade
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consumidora ou do consumidor;

4.3.2.5.  Campo 06  -  Endereço  completo  (  tipo  e  nome do logradouro,  número,

complemento);

4.3.2.6. Campo 07 - CEP, no formato 99999-999;

4.3.2.7. Campo 08 - Bairro;

4.3.2.8. Campo 09 - Município;

4.3.2.9. Campo 10 - Sigla da unidade da federação;

4.3.3. Informações referentes à Energia Injetada

4.3.3.1. Campo 11 - Quantidade de energia injetada, em kWh, com 3 decimais após

a vírgula. Ex: 4321,000;

4.3.3.2. Campo 12 - Valor Total, com 2 decimais. Ex: 1234,56;

5. Da validação do arquivo de injeção de energia

5.1. O arquivo de Injeção de Energia, gerado nos termos dos itens 3 e 4 deste

anexo,  deverá ser  validado por  meio de programa específico,  disponibilizado pela

Secretaria da Fazenda.

6. Da transmissão dos arquivos

6.1.  O  arquivo  deverá  ser  transmitido,  por  meio  de  programa  específico,

disponibilizado pelo fisco estadual, nos termos de disciplina própria.

7. Da gravação dos arquivos

7.1. Deverão ser gravados em meio eletrônico óptico não-regravável, do tipo CD-R

ou DVD-R:

7.1.2. O arquivo de Injeção de Energia, gerado nos termos dos itens 3 e 4 deste

anexo, e validado nos termos do item 5 deste anexo;

7.1.3. O recibo da transmissão do arquivo, nos termos do item 6 deste anexo;

8. MD5 - Message Digest 5

8.1. O MD5 é um algoritmo projetado por Ron Rivest da RSA Data Security e é de

domínio público. A função do algoritmo é produzir uma chave de codificação digital

(hash code) de 128 bits, para uma mensagem (cadeia de caracteres) de entrada de

qualquer tamanho.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 436/2013*

Belo Horizonte, 3 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, o Convênio ICMS 4, de 5 de abril de 2013, celebrado

no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido Convênio altera o Convênio ICMS 130, de 27 de novembro de 2007, que

dispõe sobre a isenção e redução de base de cálculo do ICMS em operação com

bens ou mercadorias destinadas às atividades de pesquisa, exploração ou produção

de petróleo e gás natural. A alteração promovida consiste na mudança de redação do

item 3 do Anexo do Convênio ICMS 130/07.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 4, DE 5 DE ABRIL DE 2013

Publicado no DOU de 12.04.13

Altera o Convênio ICMS 130/07, que dispõe sobre a isenção e redução de base de

cálculo do ICMS em operação com bens ou mercadorias destinadas às atividades de

pesquisa, exploração ou produção de petróleo e gás natural.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  149ª  reunião

ordinária,  realizada em Ipojuca,  PE,  no dia  5 de abril  de 2013,  tendo em vista o

disposto na Lei Complementar nº 24,  de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o

seguinte

CONVÊNIO

Cláusula primeira - O item 3 do Anexo Único do Convênio ICMS 130/07, de 27 de

novembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação

“ITEM DESCRIÇÃO NBM/SH

3 "Riser" de perfuração 7304.29”
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Cláusula  segunda  -  A alteração do  item  3  do  Anexo  Único  do  Convênio  ICMS

130/07 de que trata  este  convênio  não se  aplica  aos Estados  da Bahia,  Espírito

Santo, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Cláusula terceira  -  Este convênio entra em vigor  na data  da publicação de sua

ratificação  nacional,  produzindo  efeitos  a  partir  do  primeiro  dia  do  segundo  mês

subsequente ao da ratificação.

Presidente do CONFAZ - Nelson Henrique Barbosa Filho p/ Guido Mantega, Acre -

Joaquim Manoel Mansour Macêdo, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete

Carvalho de Alencar,  Amazonas -  Nivaldo  das Chagas Mendonça p/  Afonso Lobo

Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro Benevides Filho,

Distrito Federal - Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo - Maurício Cézar Duque,

Goiás - Simão Cirineu Dias, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso -

Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas

Gerais  -  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Pará  -  José  Barroso  Tostes  Neto,

Paraíba  -  Marialvo  Laureano  dos  Santos  Filho,  Paraná  -  Luiz  Carlos  Hauly,

Pernambuco - Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de

Almeida, Rio de Janeiro - Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do

Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - André Luiz Barreto de Paiva Filho p/

Odir  Alberto Pinheiro Tonollier,  Rondônia - Benedito Antônio Alves, Roraima -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Mollim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni,  São Paulo -  Andrea Sandro Calabi,  Sergipe -  João Andrade Vieira da

Silva, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 437/2013*

Belo Horizonte, 3 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  ICMS  20,  de  5  de  abril  de  2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.
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O referido Convênio altera o Convênio ICMS 34, de 12 de julho de 2006, que dispõe

sobre  a  redução  da  parcela  das  contribuições  para  o  PIS/PASEP e  a  COFINS,

referente às operações subsequentes, da base de cálculo do ICMS nas operações

com produtos indicados na Lei Federal nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000. O

Convênio 20/2013, em síntese, altera a redação da cláusula primeira do Convênio

ICMS 34/2006.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 20, DE 5 DE ABRIL DE 2013

Publicado no DOU de 12.04.13

Altera  o  Convênio  ICMS  34/06,  que  dispõe  sobre  a  redução  da  parcela  das

contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, referente às operações subsequentes,

da base de cálculo do ICMS nas operações com os produtos indicados na Lei Federal

nº 10.147/00, de 21 de dezembro de 2000.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  149ª  reunião

ordinária,  realizada em Ipojuca,  PE,  no dia  5 de abril  de 2013,  tendo em vista o

disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, e o disposto na Lei nº

10.145, de 21 de dezembro de 2000, resolve celebrar o seguinte

CONVÊNIO

Cláusula primeira  - Ficam acrescidos os seguintes dispositivos à cláusula primeira

do Convênio ICMS 34/06, de 12 de julho de 2006, com as redações a seguir:

I - alínea "c" ao inciso I do § 1º:

"c) de 4% - 9,04%";

II - alínea "c" ao item II do § 1º:

"c) de 4% - 9,59%".

Cláusula  segunda  -  Ficam  convalidados  os  procedimentos  adotados  em

conformidade com o disposto na cláusula primeira deste convênio no período de 1°

de janeiro de 2013 até a data da publicação da ratificação.
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Cláusula terceira -  Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua

ratificação nacional no Diário Oficial da União.

Presidente do CONFAZ - Nelson Henrique Barbosa Filho p/ Guido Mantega, Acre -

Joaquim Manoel Mansour Macêdo, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete

Carvalho de Alencar,  Amazonas -  Nivaldo  das Chagas Mendonça p/  Afonso Lobo

Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro Benevides Filho,

Distrito Federal - Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo - Maurício Cézar Duque,

Goiás - Simão Cirineu Dias, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso -

Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas

Gerais  -  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Pará  -  José  Barroso  Tostes  Neto,

Paraíba  -  Marialvo  Laureano  dos  Santos  Filho,  Paraná  -  Luiz  Carlos  Hauly,

Pernambuco - Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de

Almeida, Rio de Janeiro - Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do

Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - André Luiz Barreto de Paiva Filho p/

Odir  Alberto Pinheiro Tonollier,  Rondônia - Benedito Antônio Alves, Roraima -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Mollim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni,  São Paulo -  Andrea Sandro Calabi,  Sergipe -  João Andrade Vieira da

Silva, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 438/2013*

Belo Horizonte, 3 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  ICMS  21,  de  5  de  abril  de  2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido Convênio altera o Convênio ICMS 6, de 8 de abril de 2009, que dispõe

sobre a redução da base de cálculo do ICMS nas operações interestaduais com os

produtos classificados nas posições 40.11 e 40.13 da TIPI, realizadas pelo fabricante

ou importador, sujeitos ao regime de cobrança monofásica das contribuições para o
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PIS/PASEP e a COFINS, a que se refere a Lei Federal nº 10.485, de 3 de julho de

2002. O Convênio 21/13 altera a redação da cláusula primeira do Convênio 6/09.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 21, DE 5 DE ABRIL DE 2013

Publicado no DOU de 12.04.13

Altera o Convênio ICMS 06/09, que dispõe sobre a redução da base de cálculo do

ICMS nas operações interestaduais com os produtos classificados nas posições 40.11

-  PNEUMÁTICOS  NOVOS  DE  BORRACHA  e  40.13  -  CÂMARAS-DE-AR  DE

BORRACHA, da TIPI, realizadas pelo fabricante ou importador, sujeitos ao regime de

cobrança monofásica das contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, a que se

refere a Lei Federal nº 10.485/02, de 03.07.02.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  149ª  reunião

ordinária,  realizada em Ipojuca,  PE,  no dia  5 de abril  de 2013,  tendo em vista o

disposto na Lei Complementar nº 24,  de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o

seguinte

CONVÊNIO

Cláusula primeira - Ficam alterados os seguintes dispositivos do Convênio ICMS

06/09, de 8 de abril de 2009:

I - inciso I da cláusula primeira, com a seguinte redação:

“I  -  8,78% (oito inteiros  e setenta e oito  centésimos por  cento),  na hipótese de

mercadoria saída das Regiões Sul e Sudeste, exclusive do Estado do Espírito Santo,

para as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e o Estado do Espírito Santo;”;

II - inciso II da cláusula primeira, com a seguinte redação:

“II - 9,3% (nove inteiros e trinta centésimos por cento), na hipótese de mercadoria

saída das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ou do Estado do Espírito Santo

para quaisquer unidades federadas, bem como mercadoria saída das regiões Sul e

Sudeste para essas mesmas regiões, exceto para o Estado do Espírito Santo.”.
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Cláusula  segunda -  Fica acrescido  o  inciso  III  à  cláusula  primeira  do  Convênio

ICMS 06/09, com a seguinte redação:

“III - 8,5% (oito inteiros e cinquenta centésimos por cento), na hipótese de operação

de saída tributada pela alíquota interestadual de 4% (quatro por cento).”.

Cláusula terceira  -  Este convênio entra em vigor  na data  da publicação de sua

ratificação nacional no Diário Oficial da União.

Presidente do CONFAZ - Nelson Henrique Barbosa Filho p/ Guido Mantega, Acre -

Joaquim Manoel Mansour Macêdo, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete

Carvalho de Alencar,  Amazonas -  Nivaldo  das Chagas Mendonça p/  Afonso Lobo

Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro Benevides Filho,

Distrito Federal - Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo - Maurício Cézar Duque,

Goiás - Simão Cirineu Dias, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso -

Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas

Gerais  -  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Pará  -  José  Barroso  Tostes  Neto,

Paraíba  -  Marialvo  Laureano  dos  Santos  Filho,  Paraná  -  Luiz  Carlos  Hauly,

Pernambuco - Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de

Almeida, Rio de Janeiro - Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do

Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - André Luiz Barreto de Paiva Filho p/

Odir  Alberto Pinheiro Tonollier,  Rondônia - Benedito Antônio Alves, Roraima -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Mollim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni,  São Paulo -  Andrea Sandro Calabi,  Sergipe -  João Andrade Vieira da

Silva, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 439/2013*

Belo Horizonte, 3 de maio de 2013. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  ICMS  16,  de  5  de  abril  de  2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.
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O referido Convênio altera o Convênio ICMS 126, de 11 de dezembro de 1998, que

dispõe sobre a concessão de regime especial, em relação ao ICMS, para prestações

de  serviços  públicos  de  telecomunicações  e  dá  outras  providências.  O  Convênio

16/2013 altera a redação do “caput” da cláusula primeira, do inciso II do “caput” e o §

2º  da  cláusula  décima  primeira,  além  de  revogar  a  cláusula  décima,  todos  do

Convênio 126/98.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 16, DE 5 DE ABRIL DE 2013

Publicado no Dou de 12.04.13

Altera o Convênio ICMS 126/98, que dispõe sobre a concessão de regime especial,

na área do ICMS, para prestações de serviços públicos de telecomunicações e dá

outras providências.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  149ª  reunião

ordinária,  realizada em Ipojuca,  PE,  no dia  5 de abril  de 2013,  tendo em vista o

disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de

1966), resolve celebrar o seguinte

CONVÊNIO

Cláusula primeira - O “caput” da cláusula primeira do Convênio ICMS 126, de 11 de

dezembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula primeira - Ficam as Unidades da Federação signatárias deste convênio

autorizadas a conceder às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações

regimes especiais para cumprimento de obrigações tributárias  relacionadas com o

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS,

nos termos deste convênio.".

Cláusula segunda - O inciso II do “caput” e o § 2º da cláusula décima primeira do

Convênio ICMS 126/98, passam a vigorar com as seguintes redações:
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"II - ao menos uma das empresas envolvidas seja prestadora de Serviço Telefônico

Fixo Comutado - STFC, Serviço Móvel Celular  - SMC ou Serviço Móvel Pessoal -

SMP, podendo a outra ser empresa prestadora de Serviço Móvel Especializado - SME

ou Serviço de Comunicação Multimídia - SCM."

"§ 2º- Na hipótese do inciso II, quando apenas uma das empresas prestar Serviço

Telefônico Fixo Comutado - STFC, Serviço Móvel Celular - SMC ou Serviço Móvel

Pessoal - SMP, a impressão do documento caberá a essa empresa.".

Cláusula terceira - Fica revogada a cláusula décima do Convênio ICMS 126/98.

Cláusula quarta - Este convênio entra em vigor na data da sua publicação no Diário

Oficial da União.

Presidente do CONFAZ - Nelson Henrique Barbosa Filho p/ Guido Mantega; Acre -

Joaquim Manoel Mansour Macêdo, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete

Carvalho de Alencar,  Amazonas -  Nivaldo  das Chagas Mendonça p/  Afonso Lobo

Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro Benevides Filho,

Distrito Federal - Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo - Maurício Cézar Duque,

Goiás - Simão Cirineu Dias, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso -

Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas

Gerais  -  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Pará  -  José  Barroso  Tostes  Neto,

Paraíba  -  Marialvo  Laureano  dos  Santos  Filho,  Paraná  -  Luiz  Carlos  Hauly,

Pernambuco - Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de

Almeida, Rio de Janeiro - Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do

Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - André Luiz Barreto de Paiva Filho p/

Odir  Alberto Pinheiro Tonollier,  Rondônia - Benedito Antônio Alves, Roraima -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Mollim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni,  São Paulo -  Andrea Sandro Calabi,  Sergipe -  João Andrade Vieira da

Silva, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original. 

“MENSAGEM Nº 440/2013*

Belo Horizonte, 3 de maio de 2013.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  ICMS  17,  de  5  de  abril  de  2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido  Convênio  dispõe sobre concessão de regime especial  na  cessão de

meios de rede entre empresas de telecomunicação.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 17, DE 5 DE ABRIL DE 2013

Publicado no DOU de 12.04.13

Dispõe sobre concessão de regime especial na cessão de meios de rede entre

empresas de telecomunicação.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  149ª  reunião

ordinária,  realizada em Ipojuca,  PE,  no dia  5 de abril  de 2013,  tendo em vista o

disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de

1966), resolve celebrar o seguinte

CONVÊNIO

Cláusula primeira - Na prestação de serviços de telecomunicação entre empresas

relacionadas  no  Ato  COTEPE  13/13,  de  13  de  março  de  2013,  fica  atribuída  a

responsabilidade pelo recolhimento do imposto incidente sobre a cessão dos meios

de rede ao prestador do serviço ao usuário final.

Parágrafo  único  -  Aplica-se,  também,  o  disposto  nesta  cláusula  às  empresas

prestadoras de Serviço Limitado Especializado - SLE, Serviço Móvel Especializado -

SME e Serviço de Comunicação Multimídia - SCM, que tenham como tomadoras de

serviço  as  empresas  referidas  no  “caput”,  desde  que  observado  o  disposto  na

cláusula segunda e as demais obrigações estabelecidas em cada unidade federada.

Cláusula segunda - O tratamento previsto na cláusula primeira fica condicionado à

comprovação do uso do serviço como meio de rede, da seguinte forma:
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I - apresentação de demonstrativo de tráfego, contrato de cessão de meios de rede

ou outro documento, contendo a natureza e o detalhamento dos serviços, endereços

e características do local de instalação do meio;

II - declaração expressa do tomador do serviço confirmando o uso como meio de

rede;

III - utilização de código específico para as prestações de que trata esta cláusula,

nos arquivos previstos no Convênio ICMS 115/03, de 12 de dezembro de 2003;

IV - indicação, no corpo da nota fiscal, do número do contrato ou do relatório de

tráfego ou de identificação específica do meio de rede que comprove a natureza dos

serviços e sua finalidade.

Cláusula terceira - A empresa tomadora dos serviços fica obrigada ao recolhimento

do imposto incidente sobre a aquisição dos meios de rede, sem direito a crédito, nas

hipóteses descritas a seguir:

I - prestação de serviço a usuário final que seja isenta, não tributada ou realizada

com redução da base de cálculo;

II - consumo próprio;

III - qualquer saída ou evento que impossibilite o lançamento integral do imposto

incidente  sobre  a  aquisição  dos  meios  de  rede  na  forma  prevista  no  “caput”  da

cláusula primeira.

§ 1º - Para efeito do recolhimento previsto no “caput”, nas hipóteses dos incisos I e

II, o montante a ser tributado será obtido pela multiplicação do valor total da cessão

dos meios de rede pelo fator obtido da razão entre o valor das prestações previstas

nesses incisos e o total das prestações do período.

§ 2º - Caso o somatório do valor do imposto calculado nos termos do § 1º com o

imposto  destacado  nas  prestações  tributadas  próprias  seja  inferior  ao  imposto

incidente sobre a aquisição dos meios de rede, a empresa tomadora dos serviços

efetuará,  na  qualidade  de  responsável,  o  pagamento  da  diferença  do  imposto

correspondente às prestações anteriores.

§ 3º - Para fins de recolhimento dos valores previstos nos §§ 1º e 2º, o contribuinte

deverá:

I - emitir Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (modelo 21) ou Nota Fiscal de
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Serviço de Telecomunicação (modelo 22);

II - utilizar os códigos de classificação de item específicos nos arquivos previstos no

Convênio ICMS nº 115/2003.

Cláusula quarta - O regime especial previsto neste convênio se aplica somente aos

estabelecimentos da empresa inscritos nas unidades federadas indicadas no Anexo

Único do Ato COTEPE 13/13, de 13 de março de 2013.

Cláusula  quinta  -  O  disposto  neste  convênio  não  se  aplica  nas  prestações  de

serviços  de  telecomunicação  cujo  prestador  ou  tomador  seja  optante  do  Simples

Nacional.

Cláusula sexta - Este convênio entra em vigor na data da sua publicação no Diário

Oficial da União.

Presidente do CONFAZ - Nelson Henrique Barbosa Filho p/ Guido Mantega, Acre -

Joaquim Manoel Mansour Macêdo, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete

Carvalho de Alencar,  Amazonas -  Nivaldo  das Chagas Mendonça p/  Afonso Lobo

Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro Benevides Filho,

Distrito Federal - Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo - Maurício Cézar Duque,

Goiás - Simão Cirineu Dias, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso -

Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas

Gerais  -  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Pará  -  José  Barroso  Tostes  Neto,

Paraíba  -  Marialvo  Laureano  dos  Santos  Filho,  Paraná  -  Luiz  Carlos  Hauly,

Pernambuco - Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de

Almeida, Rio de Janeiro - Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do

Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - André Luiz Barreto de Paiva Filho p/

Odir  Alberto Pinheiro Tonollier,  Rondônia - Benedito Antônio Alves, Roraima -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Mollim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni,  São Paulo -  Andrea Sandro Calabi,  Sergipe -  João Andrade Vieira da

Silva, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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“MENSAGEM Nº 441/2013*

Belo Horizonte, 3 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  ICMS  18,  de  5  de  abril  de  2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido Convênio altera o Convênio ICMS 115, de 12 de dezembro de 2003, que

dispõe sobre a  uniformização e disciplina  a emissão,  escrituração,  manutenção e

prestação das informações dos documentos fiscais emitidos em via única por sistema

eletrônico de processamento de dados para contribuintes prestadores de serviços de

comunicação e fornecedores de energia elétrica. O Convênio 18/2013 altera o Anexo

do Convênio 115/03.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 18, DE 5 DE ABRIL DE 2013

Publicado no DOU de 12.04.13

Altera o Anexo Único do Convênio ICMS 115/03, que dispõe sobre a uniformização

e disciplina a emissão, escrituração, manutenção e prestação das informações dos

documentos fiscais emitidos em via única por sistema eletrônico de processamento

de dados para contribuintes prestadores de serviços de comunicação e fornecedores

de energia elétrica.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  149ª  reunião

ordinária,  realizada em Ipojuca,  PE,  no dia  5 de abril  de 2013,  tendo em vista o

disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de

1966), resolve celebrar o seguinte

CONVÊNIO

Cláusula primeira -  Ficam acrescidos os itens 1105, 1106 e 1107 na tabela 11.5

(Tabela de Classificação do Item de Documento Fiscal) do Anexo Único do Convênio
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ICMS 115/03, de 12 de dezembro de 2003, com as seguintes redações:

11. Cessão de Meios de Rede 1105

Lançamento de ICMS proporcional às saídas

isentas, não tributadas ou com redução de

base de cálculo (§ 1º, Cláusula terceira,

Convênio ICMS NN/AAAA).

11. Cessão de Meios de Rede 1106

Lançamento de ICMS proporcional às

cessões de meio destinadas a consumo

próprio (§ 1º, Cláusula terceira, Convênio

ICMS NN/AAAA).

11. Cessão de Meios de Rede 1107

Lançamento de ICMS complementar, na

condição de responsável tributário (§ 2º,

Cláusula terceira, Convênio NN/AAAA).

Cláusula segunda - Este convênio entra em vigor na data da sua publicação no

Diário Oficial da União.

Presidente do CONFAZ - Nelson Henrique Barbosa Filho p/ Guido Mantega, Acre -

Joaquim Manoel Mansour Macêdo, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete

Carvalho de Alencar,  Amazonas -  Nivaldo  das Chagas Mendonça p/  Afonso Lobo

Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro Benevides Filho,

Distrito Federal - Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo - Maurício Cézar Duque,

Goiás - Simão Cirineu Dias, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso -

Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas

Gerais  -  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Pará  -  José  Barroso  Tostes  Neto,

Paraíba  -  Marialvo  Laureano  dos  Santos  Filho,  Paraná  -  Luiz  Carlos  Hauly,

Pernambuco - Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de

Almeida, Rio de Janeiro - Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do

Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - André Luiz Barreto de Paiva Filho p/

Odir  Alberto Pinheiro Tonollier,  Rondônia - Benedito Antônio Alves, Roraima -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Mollim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni,  São Paulo -  Andrea Sandro Calabi,  Sergipe -  João Andrade Vieira da

Silva, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.”
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-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 442/2013*

Belo Horizonte, 3 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  ICMS  22,  de  5  de  abril  de  2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido Convênio altera o Convênio ICMS 133, de 21 de outubro de 2002, que

dispõe sobre a redução da base de cálculo do ICMS nas operações interestaduais

realizadas  por  estabelecimento  fabricante  ou  importador,  sujeitos  ao  regime  de

cobrança monofásica das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS, a que se

refere a Lei Federal nº 10.485, de 3 de julho de 2002. O Convênio 22/13 altera a

redação da cláusula primeira do Convênio 133/02.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 22, DE 5 DE ABRIL DE 2013

Publicado no DOU de 12.04.13

Altera o Convênio ICMS 133/02, que dispõe sobre a redução da base de cálculo do

ICMS  nas  operações  interestaduais  realizadas  por  estabelecimento  fabricante  ou

importador,  sujeitos  ao  regime  de  cobrança monofásica  das  contribuições  para  o

PIS/PASEP e da COFINS, a que se refere a Lei Federal nº 10.485, de 03.07.2002.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  149ª  reunião

ordinária,  realizada em Ipojuca,  PE,  no dia  5 de abril  de 2013,  tendo em vista o

disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, no art. 199 do Código

Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966) e na Lei nº 10.485, de 3

de julho de 2002, resolve celebrar o seguinte
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CONVÊNIO

Cláusula primeira - Ficam acrescidos os seguintes dispositivos à cláusula primeira

do Convênio ICMS 133/02, de 21 de outubro de 2002, com as redações a seguir:

I - alínea "c" ao inciso I:

"c) 5% (cinco por cento), na hipótese de operação de saída tributada pela alíquota

interestadual de 4% (quatro por cento).";

II - alínea "c" ao item II:

"c)  2,29% (dois  inteiros  e  vinte  e  nove  centésimos  por  cento),  na  hipótese  de

operação de saída tributada pela alíquota interestadual de 4% (quatro por cento).";

III - alínea "c" ao item III:

"c) 0,6879% (seis mil oitocentos e setenta e nove décimos de milésimo por cento),

na hipótese de aplicação da alíquota interestadual de 4%.".

Cláusula  segunda  -  Ficam  convalidados  os  procedimentos  adotados  em

conformidade com o disposto na cláusula primeira deste convênio no período de 1°

de janeiro de 2013 até a data de entrada em vigor.

Cláusula terceira  -  Este convênio entra em vigor  na data  da publicação de sua

ratificação nacional no Diário Oficial da União.

Presidente do CONFAZ - Nelson Henrique Barbosa Filho p/ Guido Mantega, Acre -

Joaquim Manoel Mansour Macêdo, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete

Carvalho de Alencar,  Amazonas -  Nivaldo  das Chagas Mendonça p/  Afonso Lobo

Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro Benevides Filho,

Distrito Federal - Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo - Maurício Cézar Duque,

Goiás - Simão Cirineu Dias, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso -

Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas

Gerais  -  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Pará  -  José  Barroso  Tostes  Neto,

Paraíba  -  Marialvo  Laureano  dos  Santos  Filho,  Paraná  -  Luiz  Carlos  Hauly,

Pernambuco - Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de

Almeida, Rio de Janeiro - Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do

Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - André Luiz Barreto de Paiva Filho p/

Odir  Alberto Pinheiro Tonollier,  Rondônia - Benedito Antônio Alves, Roraima -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Mollim p/ Antonio Marcos
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Gavazzoni,  São Paulo -  Andrea Sandro Calabi,  Sergipe -  João Andrade Vieira da

Silva, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 443/2013*

Belo Horizonte, 3 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  ICMS  29,  de  11  de  abril  de  2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido Convênio dispõe sobre a adesão do Distrito Federal às disposições do

Convênio  ICMS 5,  de  30  de  abril  de  1993,  que  autoriza  os  Estados  da Bahia  e

Maranhão  a  conceder  isenção  do  ICMS  incidente  sobre  o  fornecimento  de

alimentação pelo Restaurante/Escola do SENAC, nas condições que indica.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 29, DE 11 DE ABRIL DE 2013

Publicado no DOU de 12.04.13

Dispõe sobre a adesão do Distrito Federal às disposições do Convênio ICMS 05/93,

que autoriza os Estados da Bahia e Maranhão a conceder isenção do ICMS incidente

sobre  o  fornecimento  de  alimentação  pelo  Restaurante/Escola  do  SENAC,  nas

condições que indica.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  190ª  reunião

extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 11 de abril de 2013, tendo em vista o

disposto na Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o

seguinte 
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CONVÊNIO

Cláusula  primeira -  Fica o  Distrito  Federal  incluído  nas disposições  contidas no

Convênio ICMS 5/93, de 30 de abril de 1993.

Cláusula segunda -  Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua

ratificação nacional.

Presidente do CONFAZ - Nelson Henrique Barbosa Filho p/ Guido Mantega, Acre -

Joaquim Manoel Mansour Macêdo, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete

Carvalho de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos

Petitinga, Ceará - Carlos Mauro Benevides Filho, Distrito Federal - Adonias dos Reis

Santiago,  Espírito  Santo  -  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  Simão  Cirineu  Dias,

Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Marcel Souza de Cursi,

Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício

Colombini Lima, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos

Santos  Filho,  Paraná -  Luiz  Carlos  Hauly,  Pernambuco -  Paulo  Henrique Saraiva

Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de Janeiro - Renato Augusto

Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do

Sul - Odir Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Benedito Antônio Alves, Roraima -

Luiz Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Antonio Marcos Gavazzoni, São Paulo -

Andrea Sandro Calabi, Sergipe - João Andrade Vieira da Silva, Tocantins - Marcelo

Olimpio Carneiro Tavares.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18. 

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 444/2013*

Belo Horizonte, 3 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

Egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a realizar operação

de crédito com os Bancos Citibank S.A. e Deutsche Bank S.A., destinada a execução

de atividades  e  projetos  de  investimentos  constantes  das  ações estabelecidas no

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG.
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A medida decorre de estudos realizados no âmbito  da Secretaria  de Estado de

Fazenda,  e  encontra-se  delineada,  em  seus  contornos  gerais,  na  exposição  de

motivos a mim encaminhada pelo Titular da Pasta, texto que faço anexar, por cópia, à

presente Mensagem, para conhecimento dessa ilustre Casa Legislativa.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Assunto: Anteprojeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de

crédito com os Bancos Citibank S.A. e Deutsche Bank S.A., destinada a execução de

atividades e projetos de investimentos do Estado de Minas Gerais.

O projeto de lei tem por finalidade buscar autorização legislativa para que o Estado

de Minas Gerais possa realizar operação de crédito com os Bancos Citibank S.A. e

Deutsche Bank S.A., destinada a financiar ações estabelecidas no Plano Plurianual

de Ação Governamental - PPAG - relacionadas à melhoria da infraestrutura estadual.

As seguintes ações serão objeto do financiamento: Circuito Cultural da Praça da

Liberdade,  implantação  da  Escola  de  Design  Construção  de  unidades  prisionais,

terminais  metropolitanos,  recuperação  da  malha  rodoviária,  trechos  rodoviários  e

ações de infraestrutura com foco na atração de investimentos.

O  Circuito  Cultural  Praça  da  Liberdade,  localizado  na  região  central  de  Belo

Horizonte é, atualmente, o maior complexo cultural do país e o único do mundo fruto

de parceria público-privada. Ao todo, são oito espaços e museus em funcionamento:

Arquivo Público Mineiro, Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, Centro de Arte

Popular Cemig, Espaço TIM UFMG do Conhecimento, Memorial Minas Gerais Vale,

Museu  das  Minas  e  do  Metal,  Museu  Mineiro  e  Palácio  da  Liberdade,  além  das

atividades do Inhotim Escola, que ocorrem paralelas às obras de sua sede.

Implantado pelo Governo de Minas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e

desenvolvido  em  parceria  com  a  iniciativa  privada,  o  Circuito  Cultural  Praça  da

Liberdade vem transformando o  conjunto arquitetônico da Praça da Liberdade no

maior circuito integrado de cultura do país. Em um modelo contemporâneo de gestão,
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promove a integração de diversos espaços que têm na arte e educação, tecnologia,

conhecimento e cidadania seu ponto de partida para a formação do cidadão.

A decisão do governo de incorporar a Escola de Design da Universidade do Estado

de Minas Gerais ao Circuito significa oferecer ao conjunto dos equipamentos culturais

ali reunidos uma Escola que ao longo de seus mais de 50 anos de existência projeta

a história do design mineiro. Integrada a esse conjunto, a Escola de Design da UEMG

pode  cumprir  seu maior  objetivo:  mostrar  o  design  de forma  concreta,  objetiva  e

democrática, revelando à sociedade uma face importante de sua cultura material - o

design, do passado, do presente e prospecções de futuro.      

O projeto estratégico, inserido na Rede de Governo de Desenvolvimento Integrado

“Identidade Mineira”, visa a oferecer à população do Estado, assim como aos turistas,

espaços  e  atividades  de  promoção  de  conhecimento,  arte,  cultura,  ciência  e

entretenimento, através da implantação de equipamentos culturais nas imediações da

Praça da Liberdade. Tais equipamentos contribuem para o fortalecimento dos valores

e da identidade cultural mineira, servindo, também, como instrumentos de cidadania e

de coesão social.  Ademais,  o Circuito justifica-se pela possibilidade de criação de

oportunidades  de  negócios  no  setor  de  cultura  e  turismo,  além  de  elevar  a

atratividade e a competitividade de Belo Horizonte (e de Minas Gerais)  no âmbito

cultural. 

No que tange à modernização do sistema prisional,  a  atual  estrutura mostra-se

obsoleta em sua estrutura e aparelhamento e, para tanto, são necessários recursos

para a sua estruturação. Na relação do ambiente do acautelamento com a possível

reinserção, também é inevitável ponderar a atual superlotação do sistema prisional,

que atualmente possui 43.275 presos distribuídos em 129 Unidades que possuem, ao

todo, 28.565 vagas (ou seja, uma lotação de 35%, ou 14.710 vagas). Abrigados em

celas superlotadas, que subjugam a dignidade dos indivíduos ao tratá-los de forma

desumana, torna-se difícil a efetividade das políticas de ressocialização naqueles que

recebem tal tratamento. Além disso, a estrutura obsoleta de muitas unidades traz ao

acautelamento  características  muito  primitivas,  além  representarem  prejuízos

consideráveis  com  segurança,  manutenção  e  desperdício  de  insumos  de

funcionamento,  devido  a  vulnerabilidade  das  instalações,  encanamentos  de  água
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precários, instalações de energia elétrica ineficientes, entre outros. 

As ações de mobilidade visam garantir o trânsito de turistas durante os eventos,

principalmente para permitir a boa impressão quanto à capacidade de atendimento ao

fluxo  de  pessoas  durante  grandes  eventos  na  capital  mineira  sem  prejudicar  o

cotidiano  dos  cidadãos.  A estruturação  do  entorno  dos  Terminais  Metropolitanos

complementará  o  Sistema de  Transporte  Coletivo  Metropolitano  ao  racionalizar  a

prestação dos serviços através da implantação do sistema tronco alimentador, dos

terminais de integração e de estações ponto, além da integração e compatibilização

ao sistema BRT, em implementação nas Avenidas Cristiano Machado, Antônio Carlos

e  Pedro  I,  importantes  corredores  viários  dos  quais  o  sistema  metropolitano  de

transporte faz uso. 

A construção de trechos rodoviários e o processo estratégico de Recuperação e

Manutenção  da  Malha  Viária  Pavimentada  e  não  Pavimentada  têm  por  objetivo

manter a malha rodoviária sob responsabilidade do Estado de Minas Gerais em boas

condições  de  trafegabilidade  e  segurança.  Com  isso  espera-se  reduzir  tempos  e

custos  de  deslocamento  de  bens,  pessoas  e  cargas  com segurança;  estimular  o

crescimento econômico ao proporcionar competitividade logística, maior dinamismo e

integração das diversas regiões do estado; aumentar a segurança e o conforto dos

usuários; e modernizar e conservar o patrimônio rodoviário. 

A infraestrutura constitui-se num gargalo e na principal saída para o crescimento e

desenvolvimento  do  Estado.  Neste  sentido,  o  Governo  de  Minas  busca  realizar

intervenções  de melhoria  da  infraestrutura  em  diversos  municípios  mineiros,  com

vistas a melhorar a logística de transportes e ampliar a geração de empregos diretos

e indiretos,  buscando atrair  empresas  que irão  contribuir  para o  seu crescimento

econômico. 

A título de contragarantia à União, o projeto prevê a vinculação, pelo Estado, de sua

cota da repartição constitucional das receitas tributárias estabelecidas nos arts. 157 e

159 da Constituição da República, complementada pela vinculação de suas receitas

próprias, estabelecidas no art. 155 da Carta Magna. Trata-se, pois, de uma exceção

ao princípio orçamentário da não afetação da receita de impostos, com amparo no

art. 47 da Resolução 43 do Senado Federal, que permite a vinculação de receitas
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próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155, e dos recursos de que

tratam os arts. 157 e 159, I, “a” e II, da Constituição Federal, para a prestação de

garantia ou contragarantia à União e suas autarquias e fundações. 

Em conclusão, a presente Proposta de Lei assegura os objetivos dos Projetos, não

encontrando  óbice  aos  mandamentos  consignados  pela  Lei  de  Responsabilidade

Fiscal - Lei Complementar Federal 101/2000.

Belo Horizonte, 3 de maio de 2013.

Magno Simões de Brito, Diretor da Diretoria Central de Gestão da Dívida Pública -

Osmar Teixeira de Abreu, Diretor da Superintendência Central de Ativos e da Dívida

Pública - Eduardo Antônio Codo Santos, Subsecretário do Tesouro Estadual - Pedro

Meneguetti, Secretário de Estado de Fazenda, em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 4.041/2013

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com os Bancos Citibank

S.A.  e  Deutsche  Bank  S.A.,  destinada  a  execução  de  atividades  e  projetos  de

investimentos do Estado de Minas Gerais.

Art.  1º  -  Fica o  Poder  Executivo  autorizado a  realizar  operação de crédito,  em

moeda estrangeira, com os Bancos Citibank S.A. e Deutsche Bank S.A., até o limite

correspondente  a  R$1.150.000.000,00  (um  bilhão,  cento  e  cinquenta  milhões  de

reais),  a  serem aplicados na execução de atividades  e  projetos  de  investimentos

constantes das ações estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - relacionadas à melhoria da infraestrutura estadual, a que se refere a Lei nº

20.626, de 17 de janeiro de 2013.

Art. 2º - A operação de crédito externa será garantida pela República Federativa do

Brasil.

§ 1º - Para obter a garantia da União com vistas à contratação de operação de

crédito  externo de que trata  esta lei,  fica o  Poder  Executivo  autorizado a prestar

contragarantias ao Tesouro Nacional.

§ 2º - As contragarantias de que trata o § 1º compreendem a cessão de:

I - direitos e créditos relativos a cotas ou parcelas da participação do Estado na

arrecadação da União, na forma do disposto na alínea “a” do inciso I e no inciso II do

art.  159  da  Constituição  Federal,  ou  resultantes  de  tais  cotas  ou  parcelas
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transferíveis, nos termos da Constituição Federal; e

II - receitas próprias do Estado, a que se referem os arts. 155 e 157 da Constituição

Federal, nos termos do § 4º do art. 167, acrescentado pela Emenda Constitucional nº

3, de 17 de março de 1993.

Art. 3º - Os recursos provenientes da operação de crédito de que trata esta lei serão

consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 4º - O Orçamento do Estado consignará, anualmente, recursos necessários ao

atendimento  das  despesas  relativas  à  amortização  do  principal,  juros  e  demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 445/ 2013*

Belo Horizonte, 6 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia,  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.843/2013,  que  reajusta  as

tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  que  indica,  institui  gratificação

complementar no âmbito da Escola de Saúde Pública - ESP, institui  a carreira de

auditor assistencial estadual do Sistema Único de Saúde no Estado de Minas Gerais

e dá outras providências.

A Emenda nº 1 destina-se à retificação das tabelas de vencimento básico propostas

para as  carreiras  de  Gestor  em Ciência  e Tecnologia,  Pesquisador  em Ciência e

Tecnologia,  Analista  de  Administração  de  Estádios  e  Gestor  Governamental,  nas

quais se constataram valores com diferença de R$0,01 (um centavo) em virtude de

erro de arredondamento. A referida emenda contempla, ainda, a retificação de valores

das  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  de  Auxiliar  Executivo  da  Defesa

Social, Auxiliar de Gestão Lotérica e Auxiliar de Transportes e Obras Públicas.

A Emenda nº 2 retifica o art. 7º do Projeto de Lei nº 3.843/2013, visando assegurar

que o reajuste previsto no art. 6º aplica-se aos servidores inativos e aos pensionistas
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que fazem jus à paridade, nos termos da Constituição Federal e da legislação.

A Emenda nº 3 tem por objetivo alterar a redação do “caput” do art. 17 da Lei nº

16.190, de 2006, que dispõe sobre o limite máximo mensal para fins de pagamento

da  Gratificação de Desempenho Individual  -  GDI  -  para  servidores  ocupantes  de

cargo de provimento efetivo e detentores de função pública das carreiras de Técnico

Fazendário de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração e

Finanças, de que trata a Lei nº 15.464, de 2005. Destaco que a alteração proposta

não modifica  os  valores  atualmente  atribuídos a  título  de  GDI,  mas apenas evita

futuras reduções na referida gratificação em função da vinculação do seu limite ao

vencimento básico.

Nesse sentido, reitero que as emendas não gerarão impacto financeiro, tendo em

vista serem ajustes de redação e valores nas tabelas, já considerados no cálculo

inicial.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor as emendas ao

Projeto de Lei nº 3.843/2013.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 3.843/2013

Alterem-se as tabelas a seguir nos Anexos correspondentes do Projeto de Lei nº

3.843, de 2013:

VI.1.3 - CARREIRA DE GESTOR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

40 HORAS

* - O quadro contendo as alterações na carreira de Gestor em Ciência e Tecnologia

foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

VI.2.1 - CARREIRA DE PESQUISADOR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

40 HORAS

* -  O quadro contendo as alterações na carreira de  Pesquisador  em Ciência e

Tecnologia foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

VIII.8.3 - ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS

40 HORAS

* - O quadro contendo as alterações na carreira de Analista de Administração de
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Estádios foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

X.2.2 - CARREIRA DE GESTOR GOVERNAMENTAL

30 HORAS

* - O quadro contendo as alterações na carreira de Gestor Governamental, carga

horária 30 horas semanais, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

40 HORAS

* - O quadro contendo as alterações na carreira de Gestor Governamental, carga

horária 40 horas semanais, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

I.1.1 - CARREIRA DE AUXILIAR EXECUTIVO DA DEFESA SOCIAL

30 HORAS

* - O quadro contendo as alterações na carreira de Auxiliar Executivo da Defesa

Social, carga horária 30 horas semanais, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de

9.5.2013.

VIII.5.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE GESTÃO LOTÉRICA

30 HORAS

* - O quadro contendo as alterações na carreira de Auxiliar  de Gestão Lotérica,

carga horária 30 horas semanais, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

40 HORAS

* - O quadro contendo as alterações na carreira de Auxiliar  de Gestão Lotérica,

carga horária 40 horas semanais, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2013.

IX.1.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

30 HORAS

* - O quadro contendo as alterações na carreira de Auxiliar de Transportes e Obras

Públicas, carga horária 30 horas semanais, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de

9.5.2013.

40 HORAS

* - O quadro contendo as alterações na carreira de Auxiliar de Transportes e Obras

Públicas, carga horária 40 horas semanais, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de

9.5.2013.

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 3.843/2013

Dê-se a seguinte redação ao art. 7º do Substitutivo n° 2 de 1° turno do Projeto de
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Lei nº 3.843/2013:

“Art.  7º  -  Os  reajustes  de  que tratam os arts.  1º  a 6º  desta lei  aplicam-se aos

servidores  inativos  e  aos  pensionistas  que  fazem  jus  à  paridade,  nos  termos  da

Constituição da República e da legislação vigente”.

EMENDA Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 3.843/2013

Substitua-se, na nova redação dada ao art. 17 da Lei n° 16.190, de 2006, pelo art.

42 do Substitutivo n° 2 de 1° turno, a expressão “60% (sessenta por cento)”  pela

expressão “80% (oitenta por cento)”.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 3.843/2013. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia no 2º turno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do  Sr.  Carlindo  Dourado  Souza,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Araçuaí,

solicitando o empenho desta Casa junto ao governo do Estado para que seja feita a

interligação asfáltica entre os Municípios de Araçuaí e Novo Cruzeiro, no âmbito do

programa Caminhos de Minas. (- À Comissão de Transporte.)

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil, prestando informações

relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.296/2012,  em atenção  a  pedido  de diligência  da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.296/2012.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  a  receber  proposições  e  a  conceder  a

palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 40/2013

Regulamenta  o  prazo  da  licença-paternidade  a  que  fazem  jus  os  servidores

públicos e os militares do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O prazo da licença-paternidade a que fazem jus os servidores públicos e os

militares  do  Estado  passa  a  ser  de  quinze  dias  corridos,  a  contar  da  data  de

nascimento do filho.
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§ 1° - Caso o término da licença-paternidade recaia em dia não útil ou caso seja ela

solicitada durante as férias dos servidores públicos e dos militares, o prazo para sua

fruição passa a ser contabilizado a partir do primeiro dia útil seguinte.

§  2°  -  Cabe  aos  servidores  públicos  e  aos  militares  notificar  .ao  departamento

responsável o nascimento da criança, munidos da documentação comprobatória.

Art. 2° - Aos servidores públicos e aos militares que adotarem criança ou obtiverem

guarda judicial para fins de adoção de criança será concedida licença-paternidade

nos termos do art. 1º.

§ 1° - O requerimento para obtenção da licença-paternidade nos termos deste artigo

deverá ser feito nos moldes do § 2° do art. 1°.

§ 2° - A licença-paternidade só será concedida mediante apresentação do termo

judicial de guarda ao adotante ou guardião.

Art. 3° - Fica assegurado o direito à licença-paternidade nos casos de falecimento

da genitora, em decorrência de complicações no parto, ou nos casos de invalidez

permanente ou temporária da genitora, declarada por junta médica, pelo prazo de

cento e oitenta dias.

§ 1° - Entendem-se por invalidez permanente ou temporária da genitora os casos

em  que  ela  fica  impedida  de  cuidar  de  seu  filho  durante  o  período  da  licença-

maternidade.

§ 2° - Será debitado do período da licença-paternidade, se for o caso, o número de

dias decorridos do nascimento até a data do óbito da genitora ou da invalidez.

Art. 4° - Durante o período a que se refere o art. 1°, os servidores públicos e os

militares terão direito ao salário integral e a todos os direitos e vantagens adquiridos.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de maio de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação: Esta proposição visa regulamentar, por lei específica, o disposto no art.

7º, inciso XIX, da Constituição da República, bem como no art. 4° da Constituição do

Estado e no art. 26, inciso V, da Lei nº 5.301, de 1969, “in verbis”:

Constituição da República

“TÍTULO
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Dos Direitos e Garantias Fundamentais

(...)

CAPÍTULO

DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 7° - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem

à melhoria de suã condição social: (...)

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei”.

Constituição do Estado

“Art. 4° - O Estado assegura, no seu território e nos limites de sua competência, os

direitos  e  garantias  fundamentais  que  a  Constituição  da  República  confere  aos

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País”.

Lei nº 5.301, de 1969

“Art. 26 - São ainda direitos dos militares:

(...)

V  -  dispensa de serviço,  férias,  licença e  recompensa,  nas  condições  previstas

neste Estatuto”.

Conforme os mencionados dispositivos, é direito fundamental dos trabalhadores a

licença-paternidade nos  termos  fixados  em  lei.  Tanto  é  assim  que a  Constituição

Estadual, substrato igualmente utilizado para a previsão em lei especifica dos direitos

dos servidores públicos e dos militares, assegura, no seu território e nos limites de

sua  competência,  os  direitos  e  as  garantias  fundamentais  que a  Constituição  da

República confere aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País.

Contudo, mesmo após mais de 20 anos da promulgação da chamada Constituição

Cidadã, o prazo da licença-paternidade de todos os trabalhadores ainda se encontra

definido no art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, aplicando-se a

regra geral de apenas 5 dias a todos.

Ocorre que, em tempos de efetivação da isonomia entre os gêneros, é cediço que a

participação do pai na educação e na formação dos filhos se torna cada vez mais

ativa, o que rechaça a conduta de cercear-lhes o direito de permanecer, por período

maior,  ao  lado  de  sua  companheira,  auxiliando-a  e  participando  dos  primeiros

momentos de vida de seu filho.
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Ademais, visa este projeto aplicar o princípio constitucional basilar da Constituição

da República previsto no art. 5º, inciso I, o qual dispõe que “homens e mulheres são

iguais em direitos e obrigações”.

Cabe ainda ressaltar que, nos termos do art. 226, § 5°, da Carta Magna, os deveres

da sociedade conjugal deverão ser exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.

Dessa  forma,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  aprovação  desta

proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado João Leite.

Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº 29/2012, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.042/2013

Altera dispositivos da Lei nº 18.037, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre o

cadastro de entidades representativas de despachantes e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Dê-se ao § 2º do art. 1º e ao art. 3° da Lei nº 18.037, de 12 de janeiro de

2009, a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 2º - Somente será reconhecido pelo Estado o despachante inscrito no Conselho

Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de Minas Gerais - CRDD-

MG.

(…)

Art. 3º - O Sistema de Registro Automático de Veículos - SRAV -, cuja finalidade é a

agilização do pré-registro, emplacamento e selagem de placas em veículos novos e

usados e o acompanhamento da tramitação dos procedimentos e da transferência de

dados pelo sítio do Detran-MG, será disponibilizado exclusivamente para o registro de

veículos novos e usados em nome de locadoras de veículos, empresas de transporte

de  cargas  e  passageiros  e  concessionárias,  bem  como  para  o  despachante

documentalista  devidamente  inscrito  no  Conselho  Regional  dos  Despachantes

Documentalistas do Estado de Minas Gerais - CRDD-MG -, na forma da Lei Federal

nº 10.602, de 12 de dezembro de 2002.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 7 de maio de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  a  valorização  da  categoria  dos

despachantes  documentalistas  por  meio  do  fortalecimento  de  sua  entidade

representativa.

Toda  entidade  de  classe  se  organiza  garantindo  a  seus  associados  direitos  e

deveres,  previstos  em  código  de  ética  para  a  fiscalização  do  comportamento

profissional em benefício de toda a categoria e da sociedade.

Assim,  por exemplo, o bacharel  em direito  só é advogado quando devidamente

inscrito na OAB. O mesmo se deve aplicar ao despachante documentalista, que, por

força da Lei Federal nº 10.602, de 2002, é obrigado a estar inscrito em seu Conselho.

O projeto assegura ainda às locadoras de veículos, às empresas de transporte de

cargas  e  passageiros  e  às  concessionárias  o  direito  de  emplacar  seus  próprios

veículos,  novos e usados,  o  que não foi  explicitado na atual  legislação.  Trata-se,

portanto, de uma inovação necessária.

Pelo exposto, solicito aos meus nobres pares a aprovação desta proposição, por

trazer benefício para aquela categoria.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Ivair

Nogueira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.870/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.043/2013

Declara de utilidade pública o Projeto de Apoio à Criança, com sede no Município

de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Projeto de Apoio à Criança com sede

no Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 7 de maio de 2013.

Carlos Pimenta

Justificação: O Projeto de Apoio à Criança - PAC -, com sede na Rua O, nº 67, no

Bairro Vilage do Lago II, em Montes Claros, é uma entidade civil sem fins lucrativos,
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que tem por finalidade, segundo o art. 2º do Estatuto, promover e priorizar ações de

assistência  social  aos  comunitários;  apoiar  e  promover  o  bem-estar  e  o

desenvolvimento  socioeconômico;  dar  apoio  na  área  educacional,  saúde  e

profissional à criança, ao adolescente e suas famílias; encaminhar reivindicações de

necessidades  básicas  dos  seus  membros  aos  órgãos  competentes;  promover  a

assistência e o apoio a programas, projetos ou planos de erradicação do trabalho

infantil  e  escravo e  a  assistência  e  o  apoio  a  programas,  projetos  ou  planos  de

prevenção ao uso de drogas, pesquisa e disseminação de seus resultados.

O PAC, no desenvolvimento de suas atividades, não faz qualquer discriminação de

etnia, gênero, situação socioeconômica ou religiosa, orientação sexual, condição ou

opção político-partidária (art. 3º do Estatuto) e tem prazo indeterminado de duração

(art. 1º do Estatuto).

Fundado em 10 de novembro de 2000, o Projeto de Apoio à Criança encontra-se

em pleno e regular funcionamento desde a aprovação de seu estatuto, em 29 de

setembro do mesmo ano, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais, conforme

o art.  1º do Estatuto.  Como atesta o Presidente da Câmara Municipal de Montes

Claros, Antônio Silveira de Sá, os membros de sua diretoria não são remunerados e

são pessoas idôneas. As atividades dos diretores e conselheiros, bem como as dos

associados, são inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer

lucro, gratificação ou vantagem (art. 28 do Capítulo III do Estatuto).

A entidade  não  faz  distribuição  de  lucros,  resultados,  dividendos,  bonificações,

participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto, como

dispõe o art. 29 do Estatuto.

Em caso de dissolução da entidade, os bens remanescentes serão destinados a

outra  instituição  congênere,  com  personalidade  jurídica,  que  esteja  registrada  no

Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS -  ou entidade pública (art. 32 do

Capítulo IV do Estatuto).

Peço, pois, aos meus nobres pares a aprovação deste projeto, atendidos que se

acham os requisitos da Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

PROJETO DE LEI Nº 4.044/2013

Dá denominação de Modesto Duarte Bueno ao trecho da Rodovia MG-176 que liga

os Municípios de Luz e Bambuí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Modesto Duarte Bueno o trecho da Rodovia MG-176 que

liga os Municípios de Luz e Bambuí.

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

Sala das Reuniões, 7 de maio de 2013.

Tiago Ulisses

Justificação: Modesto Duarte Bueno nasceu em Esteios, no Município de Luz, no

dia 15 de setembro de 1924, e faleceu em Bambuí, com 87 anos, no dia 6 de março

de 2012. Sua história está umbilicalmente ligada à região em que se situa o trecho

que ora se propõe denominar.

Seu Modesto, como era conhecido, não tinha grande projeção social, política, tão

pouco era provido de grande quantia de dinheiro. Mas sua luta em vencer na vida, em

ajudar o outro o tornou um grande homem, fato que justifica a homenagem. Com seu

veículo,  uma Rural  Willys,  transportava pelo trecho os trabalhadores braçais  e os

doentes. Como proprietário rural, tornou-se presidente do Sindicato Rural de Bambuí,

espaço  que  usou  para  lutar  pela  defesa  dos  produtores  rurais.  Ainda  como

Presidente,  orientava a sofrida  população rural  sobre  seus direitos  e orientava os

trabalhadores como conseguir suas aposentadorias.

Conhecedor  de  sua história  e  conhecedor  do  testemunho de sua esposa,  Elza

Vargas  Duarte,  e  de  seus  filhos,  que  mantêm  viva  a  memória  de  seu  Modesto,

conclamo meus pares a votar favoravelmente a este projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.045/2013

Declara de utilidade pública o Centro de Apoio à Mulher - Ceam - , com sede no

Município de Betim.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Apoio à Mulher - Ceam - ,

com sede no Município de Betim.

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

Sala das Reuniões, 7 de maio de 2013.

Maria Tereza Lara

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Direitos Humanos, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.046/2013

Torna obrigatória a exibição de sessões de cinema para pessoas com deficiência

visual e/ou auditiva nas salas cinematográficas do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As salas cinematográficas com capacidade igual ou superior a cem lugares

ficam  obrigadas  a  exibir  sessão  especial  adaptada  às  pessoas  com  deficiência

auditiva e/ou visual.

Parágrafo  único  -  Para  o  cumprimento  do  disposto  no  “caput”,  a  sala

cinematográfica deverá promover, pelo menos semanalmente, a exibição de sessão

especial adaptada às pessoas com deficiência auditiva e/ou visual.

Art. 2º - Para os fins desta lei, considera-se:

I  -  obra  cinematográfica  ou  videofonográfica  de  curta  metragem  aquela  cuja

duração é igual ou inferior a quinze minutos;

II  -  obra  cinematográfica  ou  videofonográfica  de  média  metragem  aquela  cuja

duração é superior a quinze minutos e igual ou inferior a setenta minutos;

III  -  obra  cinematográfica  ou  videofonográfica  de  longa  metragem  aquela  cuja

duração é superior a setenta minutos;

IV - “closed caption” ou legenda oculta o sistema de transmissão de legendas que

possibilita que as pessoas com deficiência auditiva tenham acesso à comunicação

veiculada no filme exibido.

Art.  3º  -  Para o cumprimento do disposto no “caput” do art.  1º desta lei,  a  sala

cinematográfica deverá:
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I - disponibilizar fones de ouvido, sem fio, para pessoas com deficiência visual; e

II - adotar o sistema de legendas “closed caption”, em cada filme, para pessoas com

deficiência auditiva.

Art. 4º - O valor do ingresso nas sessões para as pessoas com deficiência auditiva

e/ou visual não poderá ser superior ao valor do ingresso para as demais sessões

cinematográficas.

Art. 5º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas  no  Código  de Defesa do Consumidor  -  Lei  Federal  nº  8.078,  de  11 de

setembro de 1990.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de maio de 2013.

Marques Abreu

Justificação: A medida proposta visa contribuir positivamente para a inclusão social

das pessoas com deficiência visual e/ou auditiva no Estado, assegurando-lhes uma

vida digna através do acesso à cultura e ao lazer e garantindo o exercício pleno de

sua cidadania.

A nossa Carta Magna prevê o princípio da igualdade como um dos alicerces do

Estado Democrático de Direito. É preciso que os serviços prestados àquela parte da

população sejam adaptados,  a fim  de atendê-la  de  forma ampla,  em situação de

igualdade em relação às demais pessoas.

Desta forma, para atender à pessoa com deficiência auditiva, o projeto de lei inclui a

exibição  dos  filmes  com  “closed  caption”,  ou  seja,  com  os  elementos  sonoros

incluídos  na  legenda.  Por  outro  lado,  as  pessoas  com  deficiência  visual  poderão

assistir aos filmes com fones de ouvido oferecendo uma narração das imagens.

Impende ressaltar que a exibição semanal adaptada para pessoas com deficiência

não prejudicará em nada a sessão cinematográfica para as demais pessoas.

Sendo assim, contamos com o apoio dos nobres colegas para a aprovação desta

importante medida legislativa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de

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

Regimento Interno. 



302
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 4.047/2013

Altera o “caput” do art. 94 da Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002, que dispõe

sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” do art. 94 da Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 94 - Decorridos cinco anos de efetivo serviço, a contar da data da publicação

da  última  transgressão,  o  militar  sem  nenhuma  outra  punição  terá  suas  penas

disciplinares canceladas automaticamente e será classificado no conceito 'B',  com

zero ponto.”.

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

Sala das Reuniões, 7 de maio de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação: A proposição ora apresentada tem por objetivo explicitar  a situação

funcional a que se submete o militar objeto de punição disciplinar, no caso previsto no

art. 94 do Código de Ética dos Militares do Estado. Trata-se de hipótese a estabelecer

que, passados cinco anos de efetivo serviço contados da última transgressão, e não

havendo  sobre  ele  outra  punição,  o  militar  punido  terá  suas  penas  disciplinares

canceladas  automaticamente,  com  supressão  de qualquer  registro  e  proibição de

qualquer referência a elas.

É evidente que,  nesse caso, o militar em questão deve retornar a um ponto de

origem,  sem  punição  registrada  e,  como  consequência  óbvia,  sem  impacto  de

punição pretérita em qualquer cadastro. Assim, em se tratando de conceito para fins

de  classificação,  disciplinado  no  art.  5º  do  aludido  Diploma,  o  servidor  será

classificado  no  conceito  “B”,  com  zero  ponto,  situação  originária  em  matéria  de

conceito, estatuída no § 1º do citado artigo.

Ocorre que, na prática, o militar estadual não vem recebendo esse tratamento, o

que impõe a alteração legislativa pretendida, cujo sentido é fornecer redação mais

clara ao texto normativo, sem mudança em seu conteúdo. Trata-se apenas de conferir

interpretação  autêntica  à  norma,  mediante  modificação  textual,  e,  frise-se,  em

consonância  com  a  interpretação  que  vem  sendo  dada  à  matéria  pelo  Poder
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Judiciário.

Contamos,  portanto,  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  este  projeto  de  lei,

esperando sua pacífica tramitação e, ao final, aprovação nos termos propostos.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Cabo Júlio.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.032/2013,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.048/2013

Concede  anistia  às  praças  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  excluídas  da

corporação em virtude do movimento reivindicatório ocorrido em julho de 1997.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  concedida  anistia  às  praças  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais

excluídas da corporação em virtude do movimento reivindicatório ocorrido em julho de

1997, assegurando-se-lhes todos os direitos legais decorrentes do efetivo exercício

do cargo anterior à data de sua exclusão.

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

Sala das Reuniões, 7 de maio de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação: Com o advento da Emenda à Constituição nº 39, de 1999, houve o

retorno dos militares que foram excluídos por conta do movimento reivindicatório de

1997, mas somente para o quadro do Corpo de Bombeiros Militar.

O  movimento  reivindicatório  de  1997  foi  pela  valorização  profissional  e  por  um

salário digno e justo em razão do exercício da atividade de segurança pública.

Tais razões evidenciam que a inclusão nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar

das praças da Polícia Militar em virtude da participação no movimento reivindicatório

de 1997 não se coaduna com o regime democrático em que vivemos. Importante

dizer  que não há,  aqui,  nenhum demérito  ou  crítica  à  corporação dos bombeiros

militares.

Ocorre que a Lei Federal nº 12.505, de 11 de outubro de 2011, concede anistia aos

policiais e bombeiros militares dos Estados de Alagoas, da Bahia, do Ceará, de Mato

Grosso,  de Minas Gerais,  de  Pernambuco, do Rio  de  Janeiro,  do Rio  Grande do

Norte, de Rondônia, de Roraima, de Santa Catarina, de Sergipe e do Tocantis e do
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Distrito Federal punidos por participar de movimentos reivindicatórios. 

Com efeito,  a mencionada lei  federal,  nos termos dos seus arts.  1° e 2°,  assim

dispõe: 

"Art. 1 ° - É concedido anistia aos policiais e bombeiros militares dos Estados de

Alagoas,  de  Minas  Gerais,  do  Rio  de  Janeiro,  de  Rondônia  e  de  Sergipe  que

participaram  de  movimentos  reivindicatórios  por  melhorias  de  vencimentos  e  de

condições de trabalho ocorridos entre o dia 1° de janeiro de 1997 e a publicação

desta Lei e aos policiais e bombeiros militares dos Estados da Bahia, do Ceará, de

Mato  Grosso,  de  Pernambuco,  do  Rio  Grande  do  Norte,  de  Roraima,  de  Santa

Catarina  e  do  Tocantis  e  do  Distrito  Federal  que  participaram  de  movimentos

reivindicatórios por melhorias de vencimentos e de condições de trabalho ocorridos

entre a data da publicação da Lei nº 12.191, de 13 de janeiro de 2010, e a data de

publicação desta Lei.

Art. 2° - A anistia de que trata esta Lei abrange os crimes definidos no Decreto-Lei

nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar, e as infrações conexas,

não incluindo os crimes definidos no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940

- Código Penal, e nas leis penais especiais.".

Segundo as  palavras do  constitucionalista  José Afonso da Silva,  "anistia  não é

perdão, não é indulto. É mais. Anistia é termo ligado a amnésia, a esquecimento, ao

apagar-se da memória, ao retirar-se da lembrança. Consiste em medida legislativa ou

constituinte pela qual se suprimem os efeitos e a sanção por delitos contra o Estado,

o que se conhece como crimes políticos, abolindo os processos começados ou a

começar, assim como as condenações pronunciadas por tais delitos - sendo, pois, de

sua natureza o efeito retroativo".

Prosseguindo em seus comentários, o eminente professor ressalta que "a anistia,

visto, destina-se a apagar delitos políticos. O primeiro objetivo da anistia consiste,

pois, em afastar o anistiado de qualquer forma de punição em decorrência de seu

comportamento político no período por ela abrangido". E reafirma que "o objetivo da

anistia consiste em apagar o delituoso, de onde decorrem diversos efeitos no sentido

de restabelecer o 'status quo ante', como se nada tivesse acontecido". ("Comentário

Contextual à Constituição", 28 edição, Malheiros Editores, 2006, p. 896, 897 e 898).
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Na esteira desse entendimento e por considerarmos justo e oportuno o projeto de

lei que ora apresentamos, pedimos o apoio de nossos pares para a sua aprovação.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  Administração  Pública  e

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

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 4.049/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Zangado  Team  de  Muay  Thai,

Musculação, Vale-Tudo, Esportes de Combate e Dança, com sede no Município de

Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Zangado Team de Muay

Thai, Musculação, Vale-Tudo, Esportes de Combate e Dança, com sede no Município

de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 7 de maio de 2013.

João Vítor Xavier

Justificação: A Associação Zangado Team de Muay Thai, Musculação, Vale-Tudo,

Esportes de Combate e Dança é uma sociedade civil  de direito privado, sem fins

lucrativos,  fundada em 27 de setembro de 1999.  Tem como finalidades precípuas

congregar atletas e participantes das modalidades de “muay thai”, musculação, vale-

tudo, esportes de combate e dança e dirigir, difundir e incentivar a prática desses

esportes na área educacional e social, de forma amadora e profissional, instituindo e

organizando provas clássicas e competições no Estado. Os membros de sua diretoria

são reconhecidamente pessoas idôneas e não são remunerados pelo exercício de

suas  funções.  Desde  sua  fundação,  a  entidade  vem  cumprindo  fielmente  suas

finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços à comunidade.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação

deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.050/2013

Cria o Cadastro para Bloqueio do Recebimento de Ligações de Telemarketing e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica instituído no Estado o Cadastro para Bloqueio do Recebimento de

Ligações de Telemarketing.

Art.  2º  -  O cadastro a  que se refere  o  art.  1°  tem por  objetivo  impedir  que as

empresas de “telemarketing” ou os estabelecimentos que se utilizam desse serviço

efetuem ligações telefônicas não autorizadas para os consumidores nele inscritos.

Art.  3º  -  Compete  ao  Poder  Executivo  fiscalizar  o  cumprimento  desta  lei,

estabelecer os critérios de divulgação do cadastro, bem como criar os mecanismos

necessários à sua implementação.

§ 1º - No ato da inscrição, o usuário deverá fornecer as seguintes informações:

I - nome;

II - documento de identificação original com cópia;

III - Cadastro de Pessoa Física;

IV - endereço;

V - Código de Endereçamento Postal;

VI - telefone a ser cadastrado, acompanhado por comprovante de propriedade da

linha;

VII - correio eletrônico.

§ 2º - Após o registro dos dados, o consumidor receberá uma senha para possíveis

alterações no cadastro.

Art.  4º  -  A partir  do  trigésimo  dia  do  ingresso  do  consumidor  no  cadastro,  as

empresas  que  prestam  os  serviços  relacionados  no  art.  2º  não  poderão  efetuar

ligações telefônicas destinadas a esse consumidor.

§ 1º - As empresas referidas neste artigo deverão acessar o cadastro a fim de tomar

conhecimento de quais são os consumidores inscritos.

§  2º  -  Enquanto  vigorar  a  relação  de  consumo,  as  empresas  que  mantiverem

operações econômicas com o usuário cadastrado ficam excluídas das vedações de

que  trata  o  “caput”,  exceto  para  a  venda  e  a  divulgação  de  novos  produtos  ou
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serviços.

§ 3º - O consumidor poderá cadastrar somente linhas telefônicas registradas em

seu nome, respeitando o limite máximo de três números.

Art. 5º - Incluem-se nas disposições desta lei os telefones fixos e os aparelhos de

telefonia móvel em geral.

Art. 6º - No ato do cadastramento é facultado ao consumidor definir, por meio de

declaração,  as  instituições  que  poderão  efetuar  os  serviços  de  “telemarketing”

destinados a ele.

Art. 7º - A qualquer momento, o consumidor poderá solicitar o seu desligamento do

cadastro de que trata esta lei, mediante senha fornecida no ato da inscrição.

Art. 8º - O consumidor que receber ligações após trinta dias contados a partir da

data da inscrição no cadastro deverá registrar ocorrência do fato junto aos órgãos de

defesa  do  consumidor,  informando  dia,  horário,  nome  do  atendente,  empresa

prestadora do serviço e número do protocolo de atendimento, a fim de que sejam

tomadas as medidas cabíveis.

Art. 9° - Estão isentos do cumprimento das disposições previstas nesta lei:

I  -  as  organizações  de  assistência  social,  educacional  e  hospitalar  sem  fins

lucrativos,  portadoras do título de utilidade pública,  que atuem, em nome próprio,

como entidade chamadora;

II - os órgãos governamentais.

Art. 10 - O descumprimento do disposto nesta lei e no regulamento a que se refere

o art. 3º sujeita o infrator a pagamento de multa no valor de 1.000 (mil) Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs - por ligação efetuada e a penalidades e

medidas  administrativas,  sem prejuízo  da aplicação daquelas  previstas  em outras

legislações.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias contados da data de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 7 de maio de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação:  A proposição em  causa tem por  objetivo  oferecer  aos  usuários  do

sistema  convencional  e  móvel  de  telefonia  do  Estado  a  alternativa  do  não
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recebimento de ligações efetuadas por instituições diversas que realizam o serviço de

“telemarketing”.

Esta proposta tem respaldo em decisões dos órgãos de defesa do consumidor de

outros  países,  que,  após  diversas  pesquisas  e  debates,  concluíram  que  essas

ligações infringiam um princípio básico denominado “o direito de permanecer só”.

Com alguma frequência,  percebemos  a  indignação  dos usuários  do  sistema de

telefonia do Estado, quando, no aconchego do seu lar, recebem, independentemente

do dia ou horário, ligações de diversas instituições, que se aproveitam da situação e

submetem  essas  pessoas  a  situações  muitas  vezes  inconvenientes  e

desconfortáveis.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.144/2012, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.051/2013

Dispõe sobre a proibição da utilização da tecnologia de incineração no processo de

destinação final dos resíduos sólidos urbanos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica proibida a utilização da tecnologia de incineração no processo de

destinação  final  dos  resíduos  sólidos  urbanos,  oriundos  do  sistema de  coleta  do

serviço público de limpeza urbana nos Municípios do Estado.

Parágrafo único -  A disposição prevista  no "caput"  veda,  inclusive,  a concessão

pública para empreendimento que promova o aproveitamento energético a partir da

incineração de resíduos sólidos urbanos, oriundos da coleta convencional.

Art. 2º - O não cumprimento do disposto nesta lei acarretará aos infratores, além

das sanções previstas na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e no

Decreto  nº  6.514,  de  22  de julho  de 2008,  a  multa  mínima de 100.00 (cem mil)

UPFMG  (Unidade  Padrão  Fiscal  de  Minas  Gerais)  por  dia  de  funcionamento  da

tecnologia.

Art.  3º  -  A fiscalização do cumprimento das obrigações previstas nesta lei,  bem

como a aplicação das sanções são de responsabilidade da Fundação Estadual do

Meio Ambiente - Feam.



309
____________________________________________________________________________

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de maio de 2013.

André Quintão - Dinis Pinheiro.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.629/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr.  Pietro Sportelli,  Presidente da Aethra Sistemas

Automotivos,  pelo  título  de  Industrial  do  Ano  de  2013,  conferido  pela  Fiemg  por

ocasião das comemorações do Dia da Indústria. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  4.630/2013,  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Corregedoria-Geral  de  Justiça  pedido  de  informações  sobre  o

percentual  de  redução  de  emolumentos  e  da  Taxa  de  Fiscalização  Judiciária

concedida pelos cartórios com base no art. 15 da Lei nº 15.424, de 2004; o percentual

de isenções concedidas com base no art. 15-B da Lei nº 15.424, de 2004; e o volume

e o teor de reclamações efetuadas com base nos arts. 15, § 1º, e 15-B da Lei nº

15.424, de 2004. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.631/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Joaquim José Miranda Júnior por sua posse no cargo de

Corregedor-Geral  do  Departamento  Penitenciário  Nacional.  (-  À  Comissão  de

Segurança Pública.)

Nº 4.632/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Formiga pelo aniversário desse Município.

Nº 4.633/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Resende  Costa  pelo  aniversário  desse

Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.634/2013, da Comissão Especial para Emitir  Parecer sobre a Indicação do

Nome de Fábio Caldeira Castro Silva para o Cargo de Ouvidor-Geral do Estado, em

que solicita seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para

o  envio  a  esta  Casa de  projeto  de  lei  que discipline  a  prestação de contas  das
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ouvidorias setoriais do Estado. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.635/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Sra. Kátia Ferraz Ferreira por ter sido eleita Presidente

do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, bem como

com os eleitos para compor a Mesa desse Conselho. (- Semelhante proposição foi

apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva.  Anexe-se  ao

Requerimento nº 4.205/2013, nos termos do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº  4.636/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Agricultura pedido de providências para a realização de estudo sobre a

ocorrência da doença “sigatoka negra” na região de Uberlândia e para a adoção de

medidas voltadas para a erradicação da referida doença nessa região. (- À Comissão

de Política Agropecuária.)

Nº 4.637/2013, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Olavo Machado Júnior, Presidente da Fiemg, pelo Dia da

Indústria. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 4.638/2013, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao

DNIT pedido de providências para a instalação de redutores de velocidade no trecho

da Rodovia BR-354 que corta o perímetro urbano do Município de Perdões.

Nº  4.639/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Prefeitura  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  para  a

implantação de parada obrigatória na Rua Edith Mello Silva, no cruzamento com a

Rua Cézar Campos, no Bairro Vista Alegre.

Nº  4.640/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Prefeitura  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  para  a

implantação de sinal para travessia de pedestres na Avenida do Contorno, em frente

ao número 9003, no sentido Avenida Amazonas - Savassi, próximo ao cruzamento

com a Avenida Amazonas.

Nº  4.641/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Prefeitura  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  para  a

implantação de dois redutores de velocidade na Rua Tucuruvi, no Bairro Itaipu, um

em  frente  ao  número  12,  e outro  em frente  à  Praça São Bento,  atendendo-se  a
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abaixo-assinado  de  moradores  da  Vila  Piratininga.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de

Transporte.)

Nº  4.642/2013,  da  Comissão  de  Combate  ao  Crack,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Subsecretaria de Políticas Antidrogas pedido de informações sobre o

montante de recursos provenientes de leilões de produtos apreendidos do tráfico de

drogas nos últimos cinco anos repassados ao Estado. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  4.643/2013,  da  Comissão  de  Combate  ao  Crack,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a

regulamentação da Lei nº 12.462, de 1997.

Nº  4.644/2013,  da  Comissão  de  Combate  ao  Crack,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para ampliar a aplicação

do disposto no art. 61 da Lei Federal nº 11.343, de 2006, o qual determina que o juízo

competente poderá autorizar que bens apreendidos e adquiridos com produtos de

tráfico ilícito de drogas possam ser utilizados por órgãos ou entidades que atuam na

prevenção do uso indevido de drogas, na atenção e na reinserção social de usuários

e dependentes de drogas e na repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito

de drogas.

Nº  4.645/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social pedido de

providências para a construção, em caráter de urgência, da sede da Polícia Civil em

Montes Claros e para a destinação de novos veículos para o atendimento da região.

Nº 4.646/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 117ª Companhia de Polícia

Militar do 9º Batalhão de Polícia Militar pelo salvamento do Sr. Heber Bernardino dos

Santos, em 5/2/2013, no Município de Senhora dos Remédios.

Nº 4.647/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 128ª Companhia de Polícia

Militar do 22º Batalhão de Polícia Militar pela operação que culminou na apreensão de

um menor no Aglomerado da Serra, em 29/3/2013.

Nº 4.648/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao 3º Sgt. PM Glaucimar Batista Gomes pelos relevantes
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serviços prestados à comunidade, em especial pela ação que impediu a efetivação do

crime de roubo ao posto de gasolina Maquiné, no Bairro Bonsucesso, em 12/4/2013.

Nº 4.649/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 17ª Companhia de Polícia

Militar  Especial  do 34º Batalhão de Polícia Militar  e na 20ª Companhia de Polícia

Militar  Especial  do 16º Batalhão de Polícia Militar  pela operação que culminou na

prisão de 25 flanelinhas, sendo dezesseis nas imediações do Mineirão e nove nas

imediações  do  Independência,  acusados  de  exercício  irregular  de  profissão  ou

atividade.

Nº 4.650/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  lotados  na  42ª  Companhia

Independente  de  Polícia  Militar  do  19º  Batalhão  de  Polícia  Militar  pelo  excelente

trabalho realizado em 2012 em prol da segurança pública e da sociedade mineira.

Nº 4.651/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 15ª Companhia de Polícia

Militar do 49º Batalhão de Polícia Militar pela operação que culminou na prisão de

duas pessoas por envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Céu Azul, em Belo

Horizonte.

Nº 4.652/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  no  31º

Batalhão de Polícia Militar, pela participação em operação que culminou na prisão de

três  pessoas  que  explodiram  um  caixa  eletrônico  no  Município  de  Conselheiro

Lafaiete.

Nº 4.653/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  Srs.  Ailton  Pereira,  Delegado  de  Polícia,  Eduardo

Rampazo,  Inspetor  de  Polícia,  e  Gustavo  Lúcio  Sales,  Aroldo  Souza  Arcanjo  e

Roosewelt Sanie da Silva, Investigadores de Polícia, pela investigação e elucidação

do latrocínio de que foi vítima o Sr. João Gabriel Camargos.

Nº 4.654/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no Batalhão de Polícia Militar

de  Jaguariaíva  (PR)  que  participaram  da  operação  que  culminou  na  prisão  em
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flagrante de criminoso que cometeu latrocínio contra o Sr. João Gabriel Camargos.

Nº 4.655/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  Cel.  PM  Cláudia  Romualdo,  Comandante  do

Policiamento da Capital, pelo brilhantismo e competência com que vem conduzindo

as ações de segurança na Capital.

Nº  4.656/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social pedido de

providências para a elaboração de um plano de enfrentamento de terremotos voltado

para o Município de Montes Claros, com ações de orientação à população no caso de

situações de pânico.

Nº  4.657/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja

iniciada,  com  a  maior  brevidade  possível,  a  construção  da  sede  do  Corpo  de

Bombeiros Militar em Montes Claros.

Nº  4.658/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para o melhor

aparelhamento da 25º Companhia Independente de Polícia Militar, no Município de

Guanhães, bem como dos destacamentos da referida unidade.

Nº  4.659/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social pedido de

providências para dar apoio aos profissionais de imprensa da região do Vale do Aço e

para garantir-lhes segurança, bem como para adotar medidas com vistas à apuração

mais célere dos crimes contra o jornalista Rodrigo Neto e o fotojornalista Walgney

Assis Carvalho.

Nº  4.660/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a convocação

dos excedentes do concurso para Escrivão de Polícia.

Nº  4.661/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  BHTRANS pedido  de providências  para  verificar  as  condições de

acessibilidade das pessoas com deficiência, sobretudo nas linhas 4103 e 4108, que

transportam pessoas para a Associação Mineira de Reabilitação.
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Nº  4.662/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Conselho  Estadual  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência  pedido  de  providências  para  que  sejam  verificadas  as  condições  de

acesso das pessoas em cadeira de rodas à Associação Mineira de Reabilitação e,

caso necessário,  para seja construída rampa de acesso na calçada do prédio da

instituição.

Nº  4.663/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Conselho  Municipal  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência de Belo Horizonte pedido de providências para que sejam verificadas as

condições de acesso das pessoas em cadeira de  rodas à Associação Mineira de

reabilitação e, caso necessário, para seja construída rampa de acesso na calçada do

prédio da instituição.

Nº  4.664/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Governo pedido de providências para que sugira aos

órgãos  da  administração  pública  direta  e  indireta  e  aos  conselhos  estaduais  o

emprego da terminologia  "pessoa com deficiência"  em substituição às expressões

"portadores de deficiência", "portadores de necessidades especiais" e "deficientes".

Nº  4.665/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para

que sejam verificadas as condições de acesso das pessoas em cadeira de rodas à

Associação Mineira de reabilitação e, caso necessário, para seja construída rampa de

acesso na calçada do prédio da instituição.

Nº  4.666/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça e à Coordenadoria do Centro de Apoio

Operacional  das Promotorias  de Justiça de Defesa do Meio  Ambiente,  Patrimônio

Cultural,  Urbanístico  e  Habitacional  pedido  de  providências  para  a  apuração  das

denúncias contidas nos documentos recebidos durante a reunião dessa Comissão

realizada em 22/4/2013.

Nº  4.667/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Cemig as notas taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária dessa

Comissão e pedido de providências para a urgente regularização do fornecimento de
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energia elétrica no Anel Rodoviário e no interior da Ocupação Vila da Luz.

Nº  4.668/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Prefeitura Municipal  de Belo Horizonte e à Copasa-MG as notas

taquigráficas  da  11ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de

providências para a urgente regularização do fornecimento de água nas Ocupações

Camilo Torres e Irmã Dorothy.

Nº  4.669/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

implementação do programa Minha Casa Minha Vida - Entidades nesse Município.

Nº  4.670/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  e  ao  Comando-Geral  da

PMMG pedido de providências  para se absterem de adotar  medidas relacionadas

com o despejo  de  comunidades oriundas de ocupação popular  até o trânsito  em

julgado de todas as ações judiciais relativas às áreas ocupadas.

Nº  4.671/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, à Cemig, à Copasa-MG e ao

Governador do Estado pedido de providências para iniciar e garantir a urbanização

geral  das  comunidades  formadas  por  meio  de  ocupação  popular,  especialmente

Dandara, Camilo Torres, Irmã Dorothy e Eliana Silva.

Nº  4.672/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça  pedido  de  providências  para  a

suspensão temporária da vigência dos termos de ajustamento de conduta - TACs -

firmados pelo Ministério Público com a Cemig e a Copasa-MG em 2002 e 2007 no

que  se  refere  aos  dispositivos  que  impedem  o  fornecimento  de  luz  e  água  às

comunidades formadas por meio de ocupação popular, até a conclusão dos estudos

que menciona e a reformulação dos referidos TACs de forma a preservar os direitos à

moradia e à cidade.

Nº  4.673/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Meio Ambiente e à Coordenadoria do Centro de Apoio

Operacional  das Promotorias  de Justiça de Defesa do Meio  Ambiente,  Patrimônio

Cultural,  Urbanístico  e  Habitacional  documento  apresentado  a  essa  Comissão  e



316
____________________________________________________________________________

pedido de providências para a averiguação de irregularidades na protelação do EIA-

Rima  e  das  concessões  de  licença  subsequentes  no  Estado,  especialmente  as

relativas  ao  Projeto  Minas-Rio,  em Conceição do Mato  Dentro,  bem como ao  da

empresa Carpathing Gold, em Riacho dos Machados.

Nº  4.674/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao Conselho  Estadual  de  Defesa dos  Direitos  Humanos  de  Minas

Gerais  as  notas  taquigráficas  da  10ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão,

documentos apresentados à Comissão e pedido de providências para a criação de

uma  comissão  em  cuja  composição  constem  um  Deputado  desta  Casa  e

representantes  do  Movimento  dos  Atingidos  por  Barragens,  a  fim  de  discutir

denúncias de violações de direitos humanos.

Nº  4.675/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Comando-Geral  da  PMMG  e  à  Corregedoria-Geral  da  PMMG

documentos apresentados à Comissão e pedido de providências para a apuração de

denúncias presentes nesses documentos, especialmente no que se refere a eventual

conduta irregular de militares, nos termos contidos no Registro de Eventos de Defesa

Social nº 2012-001 895350-001.

Nº  4.676/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a apuração

imediata de denúncias relatadas em reuniões dessa Comissão e do Plenário desta

Casa sobre ameaças recebidas pelo Deputado Rogério Correia e para a proteção da

família desse parlamentar, bem como para que seja dada ciência dessas denúncias

ao Governador do Estado.

Nº  4.677/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para garantir a

segurança e a vida dos jornalistas ameaçados em Ipatinga e em todo o Vale do Aço,

tendo  em  vista  as  violações  de  direitos  humanos  que  se  desdobram  dos  dois

assassinatos já praticados nessa região.

Nº  4.678/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à TV Rede Minas pedido de providências para a divulgação da nota de

esclarecimento da família de Amanda Linhares, de forma ampla e destacada.
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Nº 4.679/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Diretoria Regional  dos Correios pedido de providências para que a postagem das

correspondências dos moradores dos Bairros Tupã e Granjas Ouro, no Município de

Contagem, seja feita diretamente nas residências, abandonando-se o atual modelo de

caixa postal.

Nº 4.680/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério dos Transportes e ao DNIT pedido de providências para que recebam os

membros dessa Comissão,  os  representantes  dos Municípios  norte-mineiros  e  os

Deputados  Federais  e  Senadores  por  Minas  Gerais  para  discutir  assuntos

relacionados a BR-251.

Nº 4.681/2013,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a instalação de telefonia fixa e

móvel e de internet nas dependências da Escola Estadual Santa Tereza, localizada no

Distrito de Caio Martins, no Município de Esmeraldas, atendendo-se a solicitação da

comunidade escolar.

Nº 4.682/2013, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a inclusão do cargo de Secretário

Municipal de Educação Adjunto no texto do inciso I do art. 3º da Resolução Conjunta

nº 1, de 3/2/2012, das Secretarias de Governo, de Casa Civil, de Planejamento e de

Educação.

Nº  4.683/2013,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas à celebração de convênio

para  a  disponibilização  de  recursos  financeiros  destinados  a  manter  os  projetos

sociais,  voltados  para  a  reabilitação  e  o  tratamento  de  dependentes  químicos,

desenvolvidos  pela  Associação  Comunidade  Nova  Criatura,  no  Município  de

Uberlândia.

Nº  4.684/2013,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Ipsemg  pedido  de  providências  para  a  manutenção  do  posto  de  atendimento  no

Município de Muriaé.

Nº  4.685/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Ronaldo Scucato por sua reeleição para
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o cargo de Presidente da Ocemg.

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja comunicada ao Plenário a

criação da Frente Parlamentar da Indústria Mineira. Subscrevem termo de adesão a

essa Frente as Deputadas Ana Maria Resende, Liza Prado e Rosângela Reis e os

Deputados  Anselmo  José  Domingos,  Antônio  Carlos  Arantes,  Bonifácio  Mourão,

Bosco, Carlos Pimenta, Celinho do Sinttrocel, Célio Moreira, Duarte Bechir, Duilio de

Castro,  Glaycon  Franco,  Gustavo  Corrêa,  Gustavo  Perrella,  Hélio  Gomes,  Inácio

Franco, Ivair Nogueira, Jayro Lessa, João Leite, João Vítor Xavier, José Henrique,

Juarez Távora, Luiz Henrique, Mário Henrique Caixa, Neider Moreira, Paulo Guedes,

Pinduca Ferreira, Rômulo Viegas, Sebastião Costa, Tiago Ulisses, Ulysses Gomes e

Vanderlei Miranda.

Da  Deputada  Liza  Prado  em  que  solicita  seja  o  Município  de  Lagoa  Santa

contemplado com a visita da caravana da campanha Assine + Saúde.

- São também encaminhados à Presidência requerimentos dos Deputados Doutor

Wilson Batista  e  outros,  Ivair  Nogueira e outros,  Arlen Santiago e  outros,  Antônio

Carlos  Arantes (2)  e Gilberto Abramo, das Deputadas Ana Maria Resende e Liza

Prado e das Comissões de Meio Ambiente, de Transporte, de Direitos Humanos, da

Pessoa com Deficiência e de Combate ao Crack.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Presidência  comunicações  das  Comissões  de

Segurança Pública (3), de Política Agropecuária (2), da Pessoa com Deficiência (2),

de Saúde, de Cultura, de Meio Ambiente, do Trabalho, de Educação e de Assuntos

Municipais.

Questões de Ordem

O Deputado Gustavo Corrêa - Sr. Presidente, solicitei este minuto de atenção para

formular  um questionamento à Mesa da Assembleia.  Sei  que já  há algo  parecido

encaminhado à Mesa. Vou solicitar  esclarecimentos sobre a competência de cada

uma das comissões existentes nesta Casa,  pois,  na tarde de ontem, determinada

comissão, quero aqui dizer, acho que prestou um desserviço ao Parlamento mineiro

quando desprestigiou e tirou a autonomia das demais comissões. Ela aprovou um

determinado requerimento  para  realizar  uma audiência  pública numa determinada
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cidade.  Não  foi  realizada  na  cidade  referida,  mas  neste  Município.  Quer  dizer,

aprovou um requerimento e fez de forma diferente. Era uma matéria que já havia sido

negada na comissão de mérito adequada; mais do que isso, não tem nada a ver com

a comissão em que foi realizada a reunião. Então, Sr. Presidente, vou formular essa

solicitação, porque acho que é uma falta de respeito com todos os parlamentares que

aqui  estão.  Todos temos as nossas responsabilidades,  todos defendemos o  povo

mineiro.  O que ocorreu  na tarde  de ontem foi  exatamente um desprestígio e um

desserviço  ao  Parlamento,  o  que  dá  a  entender  que  apenas  uma comissão  tem

condições de realizar os trabalhos desta Casa. Vamos, então, acabar com todas as

comissões e deixar apenas uma. Assim, faço esta solicitação à Mesa e já sei que há

um questionamento feito nesse sentido: que se exponham claramente quais são as

competências de cada uma das comissões, senão, volto a dizer, vamos acabar com

as outras comissões e deixar apenas uma funcionando. Isso era o que queria dizer,

Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A melhor solução para o seu questionamento seria V. Exa., e faço

este pedido, formular a solicitação por escrito. Vamos tomar as providências cabíveis

assim que chegar a documentação às nossas mãos. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, queria também fazer uma questão de

ordem. Não sei bem a qual comissão o Deputado Gustavo Corrêa se referiu e nem a

que assunto.

O Deputado Gustavo Corrêa -  Se V.  Exa.  quiser,  eu já digo.  É a Comissão de

Direitos Humanos, Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Pois não, Deputado. Queria dizer que, ontem, na

Comissão de Direitos Humanos, fizemos uma reunião, a meu requerimento. Já havia

sido  tentado  também  um  requerimento,  de  minha  autoria  e  da  Deputada  Luzia

Ferreira, para debater um assunto que é referente a meio ambiente, mas também a

direitos humanos. Faço essa colocação apenas para esclarecer ao Deputado Célio

Moreira, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, e também ao Deputado Gustavo

Corrêa que não houve nenhuma intenção de extrapolar  o papel  de nenhuma das

comissões. Explico o porquê. No caso do meio ambiente, insistimos, tanto eu quanto

a Deputada Luzia Ferreira,  em realizar  a reunião na Comissão de Meio Ambiente
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porque diz respeito à mineradora que age hoje em Conceição de Mato Dentro e tem

vários problemas relativos ao meio ambiente, que foram relatados ontem também. Os

rios  já  estão  sendo  afetados,  bem  como áreas  de  preservação.  Enfim,  há  vários

problemas.  Tenho  a  certeza  de  que  o  Deputado  Célio  Moreira  irá  marcar  essa

reunião,  que  já  foi  solicitada  na  Comissão  de  Meio  Ambiente.  Permanecemos

querendo que ela seja realizada e precisa ser. Ao mesmo tempo, Deputado Gustavo

Corrêa, fui procurado por pessoas de lá, que foram agredidas, expulsas de sua terra,

tiveram as terras invadidas por pessoas ligadas a empresas, jagunços, sem o aval da

Polícia Militar, desrespeitando, portanto, os direitos humanos dessas pessoas que lá

estavam.  Várias  associações  apresentaram-nos  esse  problema  relacionado  à

questão de direitos humanos. Então, vejam bem, essa discussão que fizemos ontem

foi solicitada com este viés: discutir os problemas das famílias que estavam sendo

retiradas de suas terras e ameaçadas.  As pessoas que receberam promessas de

dinheiro  muito  aquém  do valor  das  terras  estão  sendo  violadas  em seus  direitos

humanos. Esse foi o debate que requeri ontem na Comissão de Direitos Humanos; e

já há um debate desse - repito - na Comissão de Meio Ambiente. Quero aqui dar meu

testemunho: o Deputado Célio Moreira, sempre que peço, marca as reuniões. Não

tenho  nenhuma  queixa  em  relação  à  Comissão  de  Meio  Ambiente,  nem  quis

ultrapassar os seus limites. Portanto queria dar esse esclarecimento tendo em vista o

respeito que tenho pelos Deputados Gustavo Corrêa e Célio Moreira. Sr. Presidente,

queria aproveitar para terminar... Sr. Presidente, deixo o outro assunto para depois.

Apenas  pedi  para  falar  agora  porque,  como fui  cobrado  pelo  Deputado  Gustavo

Corrêa, senti-me no dever de explicar tanto a ele quanto ao Deputado Célio Moreira.

O Deputado  Célio  Moreira  -  Será  rápido.  O  que houve  realmente  -  e  o  que o

Deputado Rogério Correia relata -  é que o requerimento dele foi aprovado no dia

18/12/2012. Ele foi apresentado à Comissão de Direitos Humanos, requerendo fosse

realizada  audiência  pública  dessa Comissão  em Conceição do Mato  Dentro  para

averiguar  denúncias  sobre  danos  aos  direitos  humanos  causados  pela  atividade

mineradora. Foi aprovado um requerimento, do Deputado Rogério Correia,  para a

realização de uma audiência naquela cidade, mas ela foi feita aqui. Nem convidado

da  Comissão...  Agora  a  Comissão  de  Meio  Ambiente  desta  Casa  não  presta?  O
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Deputado  Rogério  Correia  é  testemunha  de  que  todos  os  requerimentos  de  sua

autoria são aprovados. Realizamos as audiências públicas. Não deixamos de realizar

nenhuma audiência pública requerida por ele. Ontem, na audiência, foi falado que a

Comissão de Direitos Humanos é omissa, que atende ao Sindiextra, à Fiemg... Mas

isso não é verdade. Sr. Presidente, logo depois da audiência, solicitei uma reunião

com o Secretário, porque ontem tivemos denúncias gravíssimas. E vamos apurá-las.

Pelo  que  foi  informado,  a  maioria  delas  é  vazia.  Vamos  realizar  essa  audiência

pública da Comissão de Meio Ambiente na cidade de Conceição do Mato Dentro.

Portanto, todas as vezes em que recebemos um requerimento, nós o aprovamos. Se

tivesse apresentado esse requerimento na Comissão de Meio Ambiente, teria sido

realizada a audiência nessa Comissão, pois a matéria diz respeito a ela. Parece que

as Comissões de Meio Ambiente e de Minas e Energia não estão funcionando nesta

Casa por desejo de dois ou três Deputados.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Deiró Marra.

O  Deputado  Deiró  Marra*  -  Sr.  Presidente,  nobres  Deputados  e  Deputadas,

estávamos  apreensivos  à  toa,  em  função  do  horário,  mas  quero  aproveitar  a

oportunidade para falar de um assunto que temos abordado aqui, como fizemos há

15  dias  neste  Plenário:  o  preço  mínimo  do  café.  Por  coincidência,  na  semana

passada, depois de muito imbróglio, empurração e falta de decisão, até mesmo por

parte  da  Presidenta  Dilma  em  acolher  o  pleito  do  Ministério  da  Agricultura,

aprovamos, sem a menor justificativa, um preço mínimo de R$307,00 para as sacas

de café. Como produtor de café, pessoa que luta por essa classe e, acima de tudo,

porque vemos há mais de três anos esse preço mínimo esperando uma majoração,

preciso me manifestar.

Ninguém entende o porquê desse preço mínimo de R$307,00, quando a própria

Conab, uma companhia nacional,  instituição do governo federal,  fez os cálculos e

concluiu pelo preço de R$336,00. O preço de R$307,00 foi instituído para acomodar a

inflação, para acomodar o pedido do Ministério que agora dita as regras da economia.

Quero dizer ao Ministro Guido Mantega que não é com um preço mínimo como esse

que os nossos produtores terão representatividade e vão conseguir fazer com que
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tenhamos  produtividade agrícola  neste  país.  Estranha-nos  muito  a  adoção desse

preço, Sr. Presidente, quando temos uma demanda real, um pedido verdadeiro, que o

Ministério da Agricultura estuda há mais de um ano e meio, fazendo cálculos e mais

cálculos para chegar ao preço mínimo do café. Para nossa surpresa, depois dessas

duas tentativas, vem essa notícia preanunciada, digamos, pelo Conselho Monetário

Nacional,  com  a  confirmação  pela  Presidente  Dilma dos  R$307,00  para  o  preço

mínimo, na sexta-feira. Estranha-nos ainda mais, repito, que tenham sido deixadas de

lado as planilhas com os custos levantados pela Conab, que não é instituição de um

Estado. A Conab não é uma instituição do Estado de Minas, maior produtor de café,

do Paraná ou do Espírito Santo, mas de todo o Brasil; é uma instituição nossa, dos

produtores e, acima de tudo, do meio agrícola. Mas confirmou-se um preço mínimo

muito aquém da nossa necessidade, que não reflete a realidade dos cafeicultores.

Aproveito para fazer justiça a um amigo batalhador por essa causa: o Deputado

Federal Antônio Andrade, Ministro da Agricultura e ex-Deputado desta Casa, que até

os  últimos  momentos  se  indispôs  com  a  Ministra,  até  mesmo  discutindo  com  a

Presidenta,  para mostrar  a real  necessidade do valor  de R$340,00 ou mesmo de

R$336,00 como preço mínimo para o café. Mas não conseguimos.

Mais uma vez os ouvidos se fecharam, as bocas se calaram e, enquanto isso, os

produtores  veem  a  oportunidade  de  vender  o  produto  abaixo  daquilo  que  uma

instituição  nacional  aponta  como  um  custo  mínimo.  Quem  ganha  com  isso,  Sr.

Presidente?  Quem  ganha  com  isso  são  apenas,  e  tão  somente,  os  fundos  que

compram o nosso produto por um preço muito aquém do preço mínimo. Quem ganha

com isso é a Alemanha, o 2º maior produtor de café industrializado do mundo, só

perdendo para ela mesma. Digo a vocês que quem ganha com essa majoração são

apenas os grandes “traders”, os exportadores. E nós, produtores? Quero que você,

mineiro, mineira, produtor de café deste Estado, lembre-se de que haverá eleição no

próximo ano e de que vamos passar por um momento de aprovação. Portanto, quero

que se lembrem da nossa condição neste momento de luta. Quero também falar da

necessidade de fazermos essa campanha, de estarmos juntos nessa luta.

A questão do café  tem efeitos  muito  maiores  e  não  se  trata  apenas  do  preço

mínimo. Essa é uma das culturas que mais empregam, que mais agregam valor ao
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trabalho do homem do campo. Minas, como maior produtor de café do Brasil, tem se

consolidado, no meio rural, como o Estado com o maior contingente de trabalhadores

envolvidos com a cultura do café. De norte a sul deste Estado, de leste a oeste,

temos uma cultura que é, sem dúvida alguma, uma das que mais empregam, que

mais geram renda. O momento era difícil.  Com certeza precisávamos de um olhar

diferenciado  por  parte  da  nossa  Presidenta  e  de  maior  sensibilidade  da  área

econômica. Não vou aqui fazer “mea culpa”, mas tenho certeza de que a equipe de

trabalho do Ministério da Agricultura fez o seu papel, assim como as entidades e o

Conselho Nacional do Café. Tenho certeza de que todos fizeram o seu papel para que

apresentássemos, sim, o fato ao governo e expuséssemos a necessidade de uma

sinalização.

Quero deixar claro para os nossos produtores, a você que está nos ouvindo, aos

nossos companheiros, que o momento era de sinalizar para o mundo que o Brasil

tinha  políticas  sérias,  que  esse  governo  federal  tinha  uma  política  séria,  de

compromisso com a cafeicultura, que foi, sem dúvida, os pilares da revolução e - por

que não dizer? -  da  industrialização deste  país.  Partiram dos nossos cafezais  os

recursos que geraram o desenvolvimento, não só de Minas, mas de todo o Brasil. E

agora que os nossos produtores precisavam mais do que nunca de apoio, de uma

definição, vivemos esse momento de indefinição, que durou mais de 60 dias, para ao

final  se estabelecer  um preço que chega a ser  até irrisório.  Digo irrisório  porque,

quando tivemos  um preço mínimo,  entendíamos  que  ele  seria  para  recuperar  as

perdas  obtidas.  Porém,  o  mercado está  pagando hoje  o  que pagava  na semana

passada,  algo  em  torno  de  R$300,00,  R$310,00.  Então,  um  preço  mínimo  de

R$307,00  é  chover  no  molhado,  é  não  sinalizar  nada,  é  não  buscar  nada  para

agregar ao café. Esse valor proposto o próprio mercado já pagava, já o tinha como

meta, já era um patamar precificado.

Quero me remeter à questão maior dessa discussão. Como fica, quando se fala que

“teremos”,  entre  aspas,  uma  inflação  aumentada,  uma  inflação  majorada  por

aumentar um preço mínimo, quando na verdade hoje, no mercado,  já temos uma

inflação, já temos esse custo majorado? Não se trata de culpar os produtores de café,

não são os produtores de café que seriam o bode expiatório de uma elevação de
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inflação neste país. Mas nos sujeitarmos à condição de fazer aqui a defesa de um

preço mínimo, que na verdade não é preço mínimo de nada, porque o preço mínimo

já ficou para trás, já que o próprio mercado estipulou um teto maior do que ele em

R$3,00.  Hoje temos  comercializações  defendidas  pelas  cooperativas  em torno de

R$300,00  ou  R$310,00.  Então  me  pergunto  onde  está  a  verdadeira  política

econômica deste país para a agricultura.

Quero dizer, de forma muito clara, que não foram poucas as pessoas que foram a

Brasília, como nós fomos; que não foram poucas as movimentações dos produtores

de café; que não foram poucas as pessoas que realmente quiseram ajudar nessa

causa,  que sem dúvida  alguma seria  uma grande causa.  Mas  falamos  isso  com

tranquilidade. Ficamos esperando 30, 40 dias por essa definição, para virmos a esta

tribuna. Esperávamos vir aqui hoje para elogiar a gestão pública da Presidente Dilma,

a  escolha  do  Ministro  da  Agricultura  e  a  condução  da  política  agrícola,  mas,

infelizmente, depois de muita espera, de muito tempo, fomos surpreendidos. Quando

digo nós, refiro-me a todos os produtores, porque não há só um, mas centenas de

produtores de café que fazem da rede social hoje a única ferramenta que têm para

falar e colocar de público a insatisfação com o desfecho dado para a cafeicultura no

País e em Minas.

Quero caminhar para finalizar as nossas palavras falando do empenho do nosso

Governador  Anastasia,  o  único  Governador  deste  país  que  teve  coragem  de  se

colocar ao lado dos cafeicultores, o único Governador que teve coragem de fazer de

público a defesa de um preço mínimo sério.  E não era um preço mínimo porque

estava na cabeça dos cafeicultores, porque foram entidades de cafeicultura que o

apontaram.  Era  um  preço  mínimo  proposto  pela  Conab,  que  é  a  companhia  do

governo federal que apontava e fazia os levantamentos da safra e dos valores gastos

pelos nossos cafeicultores. Esse Governador teve coragem. Está nas redes sociais,

especialmente nos “sites” relacionados aos produtores e às cooperativas de café, o

reconhecimento do seu trabalho por ter  defendido de forma muito veemente esse

preço  que  fazia  jus  ao  produto  aqui  em  Minas.  No  entanto,  tivemos,  sim,  a

oportunidade de ver que esses frutos, apesar de bem plantados e bem cuidados, não

foram colhidos.  Apesar  de  esses frutos  terem sido esperados e  apesar  da nossa
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vontade, dos produtores de café deste Estado, que é o maior produtor do País, não

obtivemos sensibilidade por parte do governo.

Fico ansioso,  não sou muito  afeito  às  falas,  muito menos adepto de grandes e

longos discursos, mas não poderia deixar de me pronunciar agora porque, na sexta-

feira,  quando  saiu  essa  definição,  um  sentimento  tomou  conta  de  todos  nós,

produtores:  um  verdadeiro  descontentamento  e  uma verdadeira  desilusão  com  o

governo federal, especialmente com a equipe econômica e, por que não dizer, com a

nossa Presidenta Dilma, que não teve a coragem de peitar a sua equipe econômica e

ouvir  os  produtores  que  estão  de  sol  a  sol  nas  lavouras  de  café  produzindo  as

riquezas de Minas e deste país. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Sr. Presidente, Deputado Hely Tarqüínio; Srs.

Deputados; prezados amigos das galerias; senhoras e senhores telespectadores, boa

tarde.  O  motivo  que  me  traz  à  tribuna  nesta  tarde  é  a  solicitação  de  alguns

companheiros Prefeitos, Vereadores e empreendedores da região de Campos das

Vertentes, sobretudo das cidades às margens do Rio Grande, na sua nascente. Falo

dos Municípios de Liberdade, Piedade do Rio Grande e Santana do Garambéu, que

se localizam no início do Rio Grande. O que está acontecendo?

A Assembleia Legislativa aprovou, se não me engano, em 2008, uma lei que diz

respeito  ao  meio  ambiente,  que cria  a  figura  dos  rios  de  preservação  ambiental.

Somente  Minas  Gerais  possui  isso,  e  é  importante  que  tenha  porque  Minas

efetivamente  é  o  Estado  onde  se  localiza  a  maioria  das  nascentes  das  grandes

bacias  hidrográficas  do  País:  nascente  do  Rio  Grande,  caudaloso  no  Triângulo

Mineiro, desemboca no Paraná, depois vai para o Rio da Prata, em Buenos Aires e

Montevidéu;  a  nascente  do  Rio  Doce,  que corta a  nossa gloriosa  Valadares;  e  a

nascente  do  Rio  São  Francisco,  cuja  bacia  está  em  Minas  Gerais.  O  Rio  Doce

começa no Município de Alto Rio Doce, no Rio Xopotó, que se encontra com o Rio

Turvo. Retirando a Bacia do Rio Amazonas, todas as grandes bacias nascem em

Minas Gerais. Daí a importância de protegermos as nossas nascentes, as nossas

bacias.
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Então, em 2008, a Assembleia Legislativa votou essa lei criando a figura dos rios de

preservação ambiental, nomeados nessa lei. O que diz essa lei? Alguns trechos dos

rios nomeados na lei são intocáveis - como diria o Ministro Magri: imexíveis -, não se

pode  fazer  absolutamente  nada.  Essa  lei  cita  o  nome  desses  rios,  como  o  Rio

Grande, da sua nascente até a Represa de Camargos; o rio tal, do trecho tal até aqui.

São  cerca  de  seis  ou  sete  rios,  com  trechos  específicos,  considerados  de

preservação ambiental, portanto intocáveis, não se pode fazer absolutamente nada

nessa região. É proibida a pesca, a retirada de areia, a construção de viadutos, enfim,

não  se  toca  no  rio  nesses  trechos.  Depois  de  aprovada  essa  lei,  o  tempo  e  a

experiência mostraram que ela se tornou muito severa.

É esse caso particular  que quero trazer.  Na região de Piedade do Rio Grande,

Município  que  fica  perto  de  São  João  del-Rei  e  de  Barbacena,  havia  algumas

extrações  de  areia  artesanais.  Uma  canoinha,  com  uma  draga  pequena,  fazia  a

extração  de areia  artesanal  para  dar  vazão à  demanda daquela  pequena região,

composta  de  cidades pequenas,  nenhuma com mais  de  10 mil  habitantes.  Havia

algumas famílias que faziam produção artesanal de cerâmica, tijolo e telha. Com base

nessa lei,  a  Polícia Florestal,  a  pedido  do Ministério  Público,  se não me engano,

mandou parar todas as atividades há cerca de seis meses. E a lei é muito clara. No

caso específico do Rio Grande, da nascente até a represa do Camargos, é intocável.

Então a família que fazia produção artesanal de tijolos teve de parar as atividades. A

família  que  fazia  extração  artesanal  de  areia  teve  de  parar  as  atividades.  Em

consequência disso, o que aconteceu? O preço da areia e do tijolo em toda a região,

que era de R$12,00 o metro quadrado, passou para R$120,00, porque os produtos

têm de vir de carreta, de caminhão de Congonhas, de Conselheiro Lafaiete, de Juiz

de Fora ou sei lá de onde.

O fato é que isso gerou impacto econômico e social na região e aumento de custo

da  construção  de  casas.  A Prefeitura,  que  quer  consertar  a  escola  ou  fazer  um

pequena ampliação no posto de saúde, não poderá mais porque o preço da areia foi

lá em cima e o custo da obra foi lá para o alto. E as próprias famílias que viviam

dessa atividade econômica há várias gerações estão de pés e mãos atadas. Essa é a

realidade social que ocorreu em virtude de uma lei que foi votada aqui, sob uma ótica
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de ótima intenção. A lei mostrou-se severa demais, além do que o bom senso mostra

aconselhável. Então é necessário mudarmos essa lei.

Solicitei  uma audiência pública conjunta das Comissões de Meio Ambiente e de

Minas e Energia no Município de Piedade do Rio Grande, que deverá acontecer nas

próximas duas ou três semanas, para discutirmos a questão. Para terem ideia, o Rio

Grande, da nascente à Represa de Camargos, tem 135km. No Município de Piedade

do Rio Grande, que estou citando aqui, o rio é mais largo do que uma rua comum

dessa cidade, mas somente no Rio Grande não pode ser feita extração. No outro rio,

que tem a mesma largura, quem quiser extrair  areia pode. No Rio Grande não é

permitido  porque  nossa  lei  disse  que  o  Rio  Grande,  da  nascente  à  Represa  de

Camargos, é considerado de preservação ambiental, portanto intocável.

A minha proposta, conversando com várias pessoas ligadas ao meio ambiente ou

que trabalham com recursos hídricos, seria diminuirmos essa distância, porque temos

de proteger a nascente do Rio Grande, quanto a isso ninguém discute e sabe que é

consenso. Podemos diminuir essa distância, 130km do Rio Grande não precisam ser

de preservação ambiental. Com 130km do Rio Grande você atravessa o Estado do

Rio de Janeiro quatro vezes. É descabido. Da nascente até, por exemplo, 50km de

distância,  até  o  Município  de  Bom  Jardim  de  Minas,  podemos  diminuir.  Assim,

preservaríamos a nascente do rio, pois é um trecho onde o rio já está mais largo. A

partir  daí,  pode,  sim,  haver  algum  tipo  de  atividade  econômica,  desde  que,

obviamente,  seja  acompanhada pelo  órgão ambiental,  que dirá:  “Não,  a  extração

familiar  artesanal de areia e a produção familiar artesanal de tijolo estão o.k. Não

posso  é  colocar  uma  máquina  industrial  e  acabar  com  o  rio.  Mas  a  produção

artesanal é até boa para ele.

Recentemente o Deputado Pompílio Canavez, nosso ilustre e cordial adversário da

Bancada do PT, esteve lá e visitou a região. Ele é um Deputado que também se

preocupa com a questão ambiental e percebeu que isso não afetaria o rio ou o meio

ambiente.

Essa produção de tijolo artesanal, familiar, em nada afetaria o meio ambiente. Ou

seja,  a  lei  que  votamos  na  melhor  das  intenções  acabou  provocando  uma

desestabilização social, um impacto social negativo, além daquilo que se desejava.
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Portanto, quero apenas informar àqueles que nos escutam que estamos agendando

com  os  Presidentes  das  Comissões  de  Minas  e  Energia  e  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável para marcarmos a data para essa audiência pública.

Assim, nós, Deputados, teremos oportunidade de conhecer “in loco” aquela realidade,

para votarmos a alteração dessa lei com conhecimento inequívoco daquela realidade

e com a consciência tranquila de que não estaremos promovendo nenhum tipo de

desgaste ambiental, o que nenhum de nós quer.

O meu tempo está se encerrando, mas para concluir, quero apenas informar que o

Diretório Estadual do PSDB, na noite de ontem, promoveu um ciclo de debates sobre

petróleo  e  energia,  na  nova  sede  estadual  do  partido  inaugurada  oficialmente.

Trouxemos figuras importantes conhecedoras do assunto e ficamos tristes com o que

foi relatado - a covardia que fizeram com a Petrobras. A Petrobras, que era o orgulho

nacional. Em qualquer parte do Planeta, batíamos no peito e dizíamos “A Petrobras é

brasileira!”, e lamentavelmente o PT desestatizou-a e a está levando à bancarrota. O

PT  conseguiu  quebrar  a  Petrobras.  Para  se  ter  uma  ideia,  a  Ambev,  fábrica  de

bebidas, tem um valor econômico maior do que a nossa querida e valorosa Petrobras,

que extrai petróleo. Quem diria? Lembro de quando era jovem e as pessoas falavam,

brincando: “O melhor negócio do mundo é a extração de petróleo, uma empresa de

petróleo bem administrada. E a segunda melhor coisa do mundo é uma empresa de

petróleo mal  administrada.”  O governo federal  do PT conseguiu ultrapassar essas

duas barreiras.

Essa é a grande realidade. Podem dizer que a Petrobras hoje produz mais do que

há  10  anos.  É  verdade,  mas  à  custa  de  uma dívida  monstruosa.  Há  5  anos,  a

Petrobras  tinha  R$200.000.000,00  em  caixa  de  lucro.  Hoje,  ela  continua  com

R$300.000.000,00 em caixa, mas com uma dívida de R$1.000.000.000,00. Isso não

existia antes, e o nosso glorioso PT conseguiu fazer com a maior empresa brasileira,

uma das maiores do Planeta, que vale menos do que a fábrica de cerveja, a Ambev.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Acho que V. Exa. está com o discurso fora

do  contexto  e  fora  da  realidade.  Primeiro,  quando  vocês,  do  PSDB,  estavam  no

governo, tentaram vender a Petrobras a troco de banana. Até porque ela não valia

nada na época, segundo vocês, que estavam lá. Tentaram vender a Petrobras por



329
____________________________________________________________________________

uma bagatela de poucos milhões de reais, como venderam a Vale.

O  Deputado  Lafayette  de  Andrada*  -  Não  houve  nenhum  projeto  de  vender  a

Petrobras.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - O patrimônio da Petrobras em 2002 era de

R$13.000.000,00, e hoje ela vale R$146.000.000,00, após 10 anos do governo Lula.

O investimento naquela época era zero.

- Cruzam-se apartes.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - O senhor me deu o aparte, agora deixe-

me concluir.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Você pode investir, esse é o problema.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - O senhor me concedeu o aparte?

O Deputado Lafayette de Andrada* - Dei e já cancelei. Vou responder porque o meu

tempo está acabando.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - É o que prova que o PSDB não aceita

discussão, vocês querem colocar para a população uma inverdade.

- Cruzam-se apartes.

O  Deputado  Lafayette  de  Andrada*  -  V.  Exa.  falou  que  teve  investimento  de

R$130.000.000,00.  O  problema  é  onde  esse  investimento  foi  feito.  Esses

investimentos é que quebraram a Petrobras. Esses maus investimentos.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Que maus investimentos? Investir no pré-

sal é mau investimento?

O Deputado Lafayette  de  Andrada*  -  Não,  investir  em uma empresa falida  dos

Estados Unidos. Compraram uma empresa falida.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Tanto não é um mau investimento que

hoje se discutem os “royalties”...

O Deputado Lafayette de Andrada* - Investiram em campos do México, que não

tinham nada, só tinha areia. Sr. Presidente, a palavra está comigo. Retomo minha

palavra. Concedi e ouvi seu aparte. O problema... (- É interrompido.)

- Cruzam-se apartes.

O  Deputado  Lafayette  de  Andrada*  -  Um  minuto  para  concluir.  Nem  isso,  30

segundos.
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O Deputado Paulo Guedes falou aqui sobre os investimentos da Petrobras. A minha

crítica é exatamente esta. São investimentos malfeitos. Investiu-se mal. Investiu-se

numa empresa de petróleo dos Estados Unidos quebrada e falida. Foram gastos mais

de R$1.000.000.000,00. Investiu-se em campos do México, onde só havia areia. Não

havia petróleo. É isso que levou a Petrobras à bancarrota.

Sr.  Presidente,  agradeço  a  palavra.  Fica  aqui  nosso  apelo  aos  senhores

Presidentes  das  Comissões  de  Meio  Ambiente  e  de  Minas  e  Energia  para  que

marquemos aquela importante audiência pública. O povo daquela região está carente

de uma solução definitiva para esse problema social que lá foi colocado. Obrigado,

Sr. Presidente.

O Deputado Paulo Guedes - Art.  164, Sr.  Presidente. Ele infringiu o art.  164 ao

atacar de forma desonesta, com palavras de baixo calão, o meu partido.

* - Sem revisão do orador.

O Deputado Paulo Guedes - Art. 164, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado

Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Agradeço imensamente V. Exa., que está colocando

ordem neste Plenário. O PSDB, nesta Casa, pelo fato de já mandar nos órgãos da

imprensa,  nos  jornais,  nas  redações,  se  sente  no  direito  também  de  calar  este

Plenário, e este Plenário não é e nunca foi propriedade do PSDB, nem do governo

Anastasia, nem de Aécio Neves. Aqui há voz contrária. Aqui o contraditório tem de ser

colocado. Por isso, Presidente, eu lhe agradeço por ter concedido a este parlamentar

o direito de usar o art. 164.

Mais  que  isso,  Presidente,  o  Deputado  Lafayette  de  Andrada  disse  que  o  PT

quebrou a Petrobras. Eles vêm aqui fazer uma acusação sem nenhum dado técnico.

Quem quebrou a Petrobras foi Fernando Henrique Cardoso. Ele queria até mudar o

nome para Petrobrax. Queria entregar mais um patrimônio, como entregou a Vale,

como entregou tantos patrimônios públicos do Brasil no governo deles. Eles queriam

também vender a Petrobras por uma mixaria, pouco mais de R$13.000.000.000,00 na

época.

Hoje,  a  Petrobras,  no  nosso  governo,  tem  um  valor  de  mercado  de
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US$146.000.000.000,00, quase R$300.000.000.000,00. Essa é a diferença, sem falar

dos inúmeros investimentos e do aumento da produção. Essas coisas têm de ser

ditas. Eles quebraram o Brasil, deixaram o Brasil com o pires na mão, no desemprego

e na inflação, mas conseguimos recuperar a nossa economia. Geramos 22 milhões

de empregos  com carteira  assinada.  A Petrobras  foi  fundamental  para  atingirmos

esses índices. É uma empresa do povo brasileiro, e temos orgulho dela. Ela ainda

trará muitos dividendos para o Brasil. Agora isso acontecerá por meio dos "royalties"

do petróleo, porque teremos condições de investir esses recursos, como quer a nossa

Presidente  Dilma:  100%  deles  serão  destinados  para  a  educação.  Já  estamos

transformando a educação do Brasil por meio do ProUni, do Fies, das Universidades

e das escolas técnicas.

Agora, Sr.  Presidente, recuperamos o dinheiro do pré-sal da Petrobras, que é o

orgulho do povo brasileiro. É isso que o PSDB não aceita, porque eles conseguiram

quebrar  tudo.  Mas,  a  Petrobras  nós  recuperamos,  assim  como  recuperamos  a

economia brasileira, o salário, o emprego e as pessoas que viviam na pobreza, que

hoje podem sonhar com a casa, com o carro, com a moto e com uma vida melhor.

Essa  é  a  diferença  que  o  PSDB  não  consegue  entender.  Muito  obrigado,  Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, eu iniciaria as minhas palavras

dizendo que, se o art. 164 se tornar praxe nesta Casa por ofensa a partido político em

pronunciamento de qualquer parlamentar, teremos esse artigo a cada 15 minutos na

Assembleia  Legislativa,  porque  o  debate  político  se  faz  com argumentos,  contra-

argumentos,  críticas  e  sugestões  dos  dois  lados,  tanto  da  Situação  quanto  da

Oposição.  É  impossível  fazer  uma  discussão  política  sem  críticas  à  agremiação

partidária contrária. Então, Sr. Presidente, se V. Exa. começar a conceder art. 164 por

críticas feitas da tribuna no horário do orador, no Grande Expediente, a Assembleia

Legislativa vai parar de vez.

O que mais me impressiona é ver o Deputado Paulo Guedes, que já conhece os

trâmites  da Casa há algum tempo e  sabe que este  momento  aqui  é o momento

democrático do Deputado que usa a tribuna. Eu tenho o direito de dizer que o partido
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de  V.  Exa.  é  incompetente,  não  tem  planejamento,  quando  da  construção  e  da

administração do meu país, sem que o Presidente lhe conceda o art. 164, porque isso

que eu penso ...(- É interrompido.)

O senhor me respeita, porque estou no meu momento de pronunciamento e falo o

que eu quiser.  Nem mesmo pronunciado por isso poderia ser. Digo com todas as

letras:  na  minha  opinião  e  na  opinião  da  maioria  desta  Casa,  o  PT  não  tem

capacidade para planejar o futuro deste país, e vem demonstrando isso ao longo dos

últimos anos.

Vou trazer um exemplo bobo, Deputado Paulo Guedes. Mas, quero a atenção do

Presidente. Digo mais uma vez, Presidente, que V. Exa. não conceda art. 164, por

críticas feitas por qualquer Deputado, da tribuna desta Casa...(- É interrompido.)

O Deputado Paulo Guedes* - V. Exa. não manda no Regimento não e nem manda

no Presidente.

O  Deputado  Gustavo  Valadares*  -  Porque  esse  é  um  direito  de  todos  os

parlamentares! Sr. Presidente, estou no meu tempo. Queria pedir a V. Exa. que tire o

Deputado  Paulo  Guedes  do  microfone,  porque  estou  no  meu  tempo.  Vou  lhe

conceder aparte se eu quiser, Deputado Paulo Guedes. O momento da tribuna é meu,

do Deputado Gustavo Valadares, e de mais ninguém.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Pediria que o Regimento Interno fosse

cumprido. O orador tem 15 minutos para falar. Se ele conceder a palavra, tudo bem.

O  Deputado  Gustavo  Valadares*  -  Fale  o  que  quiser,  Deputado.  Não  é  a  sua

truculência e a sua maneira de agir que vai me calar. O PT não tem condições para

administrar  e  planejar  o  futuro  deste  país.  Trago  fatos  concretos,  o  editorial  do

“Estado de Minas” de hoje. Estamos tratando de um “puxadinho” no Aeroporto de

Confins, porque a Infraero, do governo federal, não teve a capacidade, há 10 anos,

desde que estão no poder, de planejar a ampliação do Aeroporto de Confins. Agora,

faltando um ano para a Copa do Mundo, o governo federal, pela terceira vez, não

consegue  licitar  um  “puxadinho”  do  Aeroporto  de  Confins.  Que  outra  prova

precisamos para mostrar que o PT não tem capacidade para planejar e administrar

nosso país?

Não há condições de Minas se curvar a um governo que diz ter uma Presidenta
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mineira, que está deixando a logística do nosso Estado congelada. O Aeroporto de

Confins  está  parado  no  tempo.  Está  aqui  a  comprovação.  BR-381  em  direção a

Governador Valadares, terra do Deputado Hélio Gomes, está parada há oito anos,

ficou só na promessa. O Anel Rodoviário de Belo Horizonte está parado no tempo há

oito anos, só na promessa.

Deputado Cabo Júlio, hoje vi que o ex-Deputado Roberto Carvalho, ex-Vice-Prefeito

de Belo Horizonte,  voltou ao  Twitter  para criticar  o BRT. Ele ia  semanalmente ao

Twitter anunciar que estava em Brasília resolvendo problema do Anel Rodoviário, isso

enquanto era pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Que condições tem um

ex-Deputado de tuitar que o problema de Belo Horizonte não vai se resolver com o

BRT? Ele prometeu isso ao longo dos anos. Toda semana ele ia a Brasília e dizia que

o problema do Anel Rodoviário estava resolvido. O PT está estrangulando a logística

de Minas Gerais,  porque os gargalos  de  infraestrutura  que temos no Estado são

todos, sem exceção, de responsabilidade do governo federal.

Ainda cito a BR-381 e a BR-040, principalmente no trecho entre Belo Horizonte e

Conselheiro  Lafaiete.  Agora,  Deputado  João  Leite,  fizeram  uma  proposta  de

concessão  à  iniciativa  privada.  Defendo  isso.  Sou  a  favor  da  concessão.  Mas

colocando pedágio para onerar os moradores dos condomínios no entorno de Belo

Horizonte  que  estão  a  10km  ou  15km  da  cidade?  Estão  querendo  jogar  a

responsabilidade e a reforma de uma rodovia que precisa ser reformada, de Belo

Horizonte  a  Conselheiro  Lafaiete,  no  bolso  daqueles  que  já  pagam,  e  muitos,

impostos no Brasil, que são os que moram nos condomínios no entorno. São pessoas

da elite? São, mas elas geram emprego e renda para o Brasil. É ali, Deputado Hélio

Gomes,  que  eles  estão  querendo  colocar  o  primeiro  pedágio.  É  assim  que  eles

querem reformar as rodovias, tirando do bolso de quem já gera recursos e emprego

no Brasil.

Mais do que isso, já disse, Confins está parado. Vá a Confins, Deputado Carlos

Pimenta.  Tenho  certeza  de  que  V.  Exa.  passa  por  lá  quase  semanalmente.  O

aeroporto  já  não  comporta  mais  o  número  de  passageiros  que  por  ali  passam

diariamente.

Quanto à transposição do São Francisco, não vou falar para não deixar meu colega
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e amigo Deputado Rogério Correia mais vermelho do que já está. Essa promessa foi

feita há oito anos pelo então Vice-Presidente José Alencar e não saiu do papel. Minas

está congelada. Deputado Rogério Correia, como bom belo-horizontino, amante da

nossa Capital, V. Exa. sabe da situação do metrô de Belo Horizonte. Pelo amor de

Deus  -  o  Deputado João  Leite  sabe disso  -,  a  última  estação  inaugurada foi  no

governo Fernando Henrique Cardoso. O último metro de metrô construído em Belo

Horizonte,  que  liga  nada  a  lugar  nenhum,  mas  que  ainda  tem  uma  Linha  1

funcionando, foi feito no governo Fernando Henrique Cardoso e terminou em 2002. E

querem vir  arguir  um art.  164 porque o PT foi  criticado árdua e  duramente.  Isso

porque o PT não tem competência para administrar um País e, consequentemente,

uma Petrobras, a maior empresa do Brasil. Estão quebrando a Petrobras, se já não a

quebraram.

Falo isso ao Deputado Rogério Correia também, porque V. Exa. faz duras críticas

ao  governo,  daqui  da  tribuna.  Imaginem  se  em  todas  elas  eu  tiver  que  vir  ao

microfone pedir art. 164, porque o governo, que defendo, foi ofendido.

O Deputado Rogério Correia* - V. Exa. me concede um aparte?

O Deputado Gustavo Valadares* - Concederei aparte a V. Exa. no tempo oportuno.

Continuando,  se fizermos isso, Deputado Carlos Pimenta, a Assembleia vai parar.

Nós,  Deputados  Estaduais,  legislamos  muito  pouco,  porque  as  principais

competências legislativas estão a cargo da Câmara dos Deputados e das câmaras

municipais. Se não tivermos pelo menos a condição, o direito de vir à tribuna para

dizer o que pensamos a respeito de qualquer pessoa ou governo, é melhor fechar as

portas, como gosta de dizer aos quatro cantos o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Paulo Guedes* - O Deputado Sávio está perguntando se V. Exa. é do

partido do Kassab.

O Deputado Gustavo Valadares* - Presidente, o Deputado Paulo Guedes tem sido

truculento  e  mais  uma  vez  interrompeu  o  meu  pronunciamento,  sem  que  lhe

concedesse aparte.

O Sr. Presidente (Hely Tarqüínio) - Solicito que não interrompam o orador, salvo se

ele permitir, para que não haja turbulência. Ele está terminando a sua fala.

- Cruzam-se apartes.
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O Deputado Gustavo Valadares* - Permitirei no momento oportuno.

O Deputado Rogério Correia* - Se V. Exa. não me conceder aparte, irei me sentar.

O Deputado Gustavo Valadares* - V. Exa. é novo ainda e aguenta ficar em pé mais

alguns minutos, até que eu lhe conceda aparte.

O Sr. Presidente - Solicito que não interrompa o orador inscrito.

O Deputado Gustavo Valadares* - Concederei, Deputado, mas quero que tiremos

daqui hoje a lição de que esse tipo de crítica feita por qualquer parlamentar desta

Casa  não  implica  contraditório  por  meio  do  art.  164.  O  contraditório  precisa  ser

exposto, mas da tribuna e no tempo que cada Deputado dispõe para se inscrever e

vir aqui mostrar a sua opinião. Tenho 15 minutos e o direito de falar o que quero e o

que penso, defender as minhas ideias, as minhas bandeiras, a minha agremiação

partidária, os governos que apoio, além de criticar aquele que não apoio, criticar as

decisões que são tomadas pelo governo federal de maneira equivocada, em especial

aquelas referentes à melhoria da qualidade de vida do Estado onde moro, dos meus

concidadãos.

Era isso, Sr. Presidente. Concederei aparte a V. Exa., Deputado Rogério Correia, e

espero que respeite o tempo, porque depois usarei o meu direito ao contraditório.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Obrigado, Deputado. Não sei por que o

Deputado  Paulo  Guedes  deixou  V.  Exa.  tão  fora  do  sério.  Talvez  tenha  sido  a

Presidenta Dilma que o deixou fora do sério. Quero apenas parabenizar o seu partido,

o  PSD,  por  ter  ocupado o Ministério  da  Micro  e Pequena Empresa,  com o  Vice-

Governador Guilherme Afif. Ele passou a ocupar o ministério de um governo que V.

Exa.  considera  tão  incompetente.  Então,  parabenizo  V.  Exa.  e  o  seu  partido  por

comporem agora o bloco que está no governo da Presidenta Dilma. Depois, quero

saber se V. Exa. também quer entrar para o Bloco Minas sem Censura, já que está

agora no bloco da Dilma.

Talvez o nervo de V. Exa. se deva ao fato de a Dilma estar à frente do Aécio Neves

nas pesquisas em Minas Gerais, com 44% das intenções de voto para a Presidência

da República - somente no Estado, porque, no Brasil, isso não ocorre. Em campanha

desde  que  nasceu,  o  Senador  Aécio  Neves  tem  apenas  40%.  Talvez  isso  tenha

deixado  V.  Exa.  tão  nervoso  e  o  tenha  feito  ser  tão  injusto  com  o  governo  do
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Presidente Lula e da Presidenta Dilma.

Respeito o direito de V. Exa. de ter divergências com o nosso governo, mas dizer

que é incompetente... Evidentemente, não é. O governo é aceito pela imensa maioria

do povo brasileiro, tirou milhões de pessoas da miséria, promoveu a inclusão social

de  dois  terços  da  nossa  sociedade.  Além  disso,  o  Presidente  foi  reconhecido

internacionalmente não somente pela imprensa, mas pelo povo, pelo conjunto deste

planeta, como aquele que fez a década da inclusão do povo brasileiro.

Portanto, V. Exa. pode ter divergências com o nosso governo, com o Presidente

Lula e com a Presidenta Dilma, mas lhe pediria que, nos arroubos verbais, em razão

da raiva que sente do Ministro Afif e do fato de a Presidenta ser tão querida pelo povo

brasileiro, não fosse tão cruel e tão injusto com o governo que tanto fez pelo povo

brasileiro, em especial, pelos mais pobres.

É claro que o governo do PT tem falhas. Provavelmente as tenha, mais até que V.

Exa. possa enumerar ou eu, mas é um governo que, na média, acertou muito. O

nosso Brasil hoje é reconhecido internacionalmente e, mesmo diante de uma crise tão

profunda  como  a  crise  do  capitalismo  internacional,  o  Brasil  sobrevive  e  gera

emprego,  principalmente  para  os  mais  pobres.  Eles  estão  tendo  emprego  neste

Brasil. É um governo que merece, pelo menos, o respeito de V. Exa. Muito obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares* -  Deputado Rogério Correia, vou lhe responder

todos os pontos mencionados. O primeiro deles: o PSD, que está hoje no governo

federal,  é  o  mesmo que quis  intervir  em nosso PSD, de  Belo  Horizonte,  no  ano

passado, para dar 2 minutos de tempo de televisão ao candidato Patrus Ananias, mas

não conseguiu. Alguns Deputados - como eu, o atual Secretário Alexandre Silveira e o

Deputado  Duarte  Bechir  -  não  permitiram  isso,  deixando  claro  que  a  maioria  do

partido em Minas é contrária ao governo federal e a favor ao governo do Estado. Mais

do que isso, quando ingressamos no PSD, a maior, a principal proposta, a bandeira

do fundador do partido, o ex-Prefeito de São Paulo Gilberto Kassab, era que seria um

partido  independente,  pelo  menos  até  as  eleições  de  2014.  Então,  se  se  deve

questionar alguém quanto à posição partidária, não é em mim que coube a carapuça.

Caberia - e acho que cabe - ao Afif e ao próprio Kassab.

O partido do Vice-Presidente da República, que hoje pertence ao partido de V. Exa.,
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é um partido que também não pode cobrar muita coerência ideológica. Basta sairmos

alguns quilômetros  de Belo Horizonte para vermos que a maioria dos Prefeitos  e

correligionários do PMDB caminha conosco aqui, com o PSDB, e não com o PT e o

PMDB. Além disso, Deputado Rogério Correia, o editorial do Estado de Minas informa

que R$42.000.000,00 foi o que propôs o governo federal para pagar pelo puxadinho

do Aeroporto de Confins; R$79.000.000,00 é o custo que declaram as empreiteiras

para construí-lo.

Alguma  diferença  existe  entre  R$42.000.000,00  e  R$79.000.000,00.  Na  prática,

Deputado Rômulo Viegas, chama-se falta de competência e falta de planejamento

daqueles que hoje administram o País, ou, até mesmo, falta de boa vontade com

Minas Gerais.

Para  terminar,  Deputado  Rogério  Correia,  saiba  que,  se  Aécio,  candidato  a

Presidente, perder para a Presidenta Dilma aqui no Estado, irei de joelhos daqui a

Montes Claros, terra do Deputado Paulo Guedes. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez - Vou conceder aparte de um minuto ao meu líder

Paulo.  Logo depois  que eu  iniciar  a  minha fala,  Deputado Lafayette  de  Andrada,

concederei um aparte a V. Exa. também.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)  -  Deputado Pompílio  Canavez,  primeiro

quero agradecer ao Presidente por ter permitido que eu utilizasse o art. 164 para

defender  o  nosso  partido,  que  foi  atacado  de  forma  injusta  e  sorrateira  pelos

Deputados Lafayette de Andrada e Gustavo Valadares. Eles o fizeram num ato de

desespero, pelos números da economia brasileira,  pelos números dos 10 anos do

governo do PT e por ter certeza absoluta de que não realizarão seu sonho, que é ver

o Aécio Presidente.

Pedirei  ao  Deputado  Gustavo  Valadares  que  já  prepare  as  joelheiras  para  se

arrastar  de  joelhos  daqui  a  Montes  Claros,  porque  Dilma vencerá.  As  pesquisas

mostram a grande dianteira no Brasil  e também em Minas Gerais, porque o povo

deste Estado, Deputado Pompílio Canavez, acordou de 10 anos de enganação, de 10

anos  de  um  governo  que  só  faz  propaganda,  que gasta  milhões  e  milhões  com



338
____________________________________________________________________________

artistas globais para fazer propaganda de programas que só existem no papel, que

não  chegam a nenhuma cidade.  A insegurança  tomou  conta  de  Minas  Gerais,  a

saúde está um caos.

Finalizando,  o  Deputado Gustavo Valadares,  do  PSD,  cometeu aqui  um ato de

desespero  exposto.  Achei  que ele  usaria  a tribuna hoje  para  falar  da  adesão do

partido dele ao governo da nossa Presidenta Dilma, mas acho que ele ficou meio

desconcertado,  porque  recebe  um  bom  Ministério.  O  ex-Prefeito  de  São  Paulo,

Gilberto Kassab, e o Vice-Governador do Alckmin em São Paulo estão aderindo ao

governo  da  Presidenta  Dilma.  Ou  seja,  estão  todos  dizendo  que  o  Brasil  está

andando  a  galope  e  que  precisa  continuar  andando  assim.  Obrigado,  Deputado

Pompílio Canavez.

O  Deputado  Pompílio  Canavez  -  Já  concederei  aparte  aos  Deputados  Rogério

Correia, Ulysses Gomes, Líder da Minoria, e também ao Lafayette de Andrada.

Eu  havia  preparado  para  falar  sobre  os  Municípios,  sobre  as  dificuldades  dos

Municípios, sobre o que tem acontecido no Brasil de maneira geral e em Minas em

particular. Mas o debate tomou esse rumo, e acho que não contribui muito. Penso que

deveríamos  discutir  aqui  os  problemas  reais  do  nosso  Estado  e  dos  Municípios,

porque hoje os Prefeitos estão lá, na Expominas, num congresso dos Municípios. Fui

Prefeito  e  candidato  a  Presidente  da  AMM.  Propus,  quando  fui  candidato,  que

continuássemos com as marchas a Brasília, mas que elas acontecessem também em

Belo Horizonte, na época do governo Aécio Neves. Tanto o governo do Estado quanto

o governo federal  precisam cumprir  suas obrigações, seus compromissos com os

mineiros.

Esse debate eleitoral já está posto, já começou. Sinto-me aqui um tanto quanto

prejudicado, mas, com espírito democrático, quero conceder aparte de 30 segundos

ao Deputado Lafayette de Andrada e, depois, ao Deputado Rogério Correia.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Na verdade, eu iria pedir uma

questão de ordem - 30 segundos, Deputado Pompílio Canavez. É a questão do art.

164, Sr. Presidente, que deve ser usado quando se dirige a um cidadão, a alguma

bancada ou partido em termos ofensivos. O fato de eu discordar da gestão atual da

Petrobras não quer dizer que estou ofendendo. Na minha opinião, Sr. Presidente, não
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cabe art.  164.  Caberia se eu  dissesse que a Presidente  Foster  é uma ladra,  por

exemplo. Eu não falei, de forma nenhuma. Ou seja, o art. 164...

O Sr. Presidente - Estamos seguindo o Regimento.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Exato. O Regimento diz que o art.

164 é usado quando se dirige a uma pessoa, bancada, de maneira ofensiva, e não

uma discussão de ideias, para discordar da conduta. Era essa a questão.

O Deputado Pompílio Canavez - Deputado Lafayette de Andrada, feito seu aparte,

também o concederei ao Deputado Ulysses Gomes. Peço que deixem pelo menos

um pouco de tempo para eu falar da situação de penúria dos Municípios de Minas

Gerais.

O Deputado Ulysses Gomes  (em aparte)*  -  Deputado Pompílio,  agradeço-lhe  o

aparte e compartilho um pouco da sua preocupação e angústia. Esse debate que a

base do governo fez, por intermédio do Deputado que o antecedeu, não nos leva a

nada.  Esse  desespero,  por  não  encontrar  caminhos  para  apresentar  um  projeto

político para o País, por não conseguir  aceitar o avanço dos 10 anos do governo

democrático  popular  iniciado  pelo  Presidente  Lula  e  avançando  agora  com  a

Presidenta Dilma, é que leva a esse tipo de ação: praticamente ignorar, não querer

aceitar a real situação do nosso Estado.

V.  Exa.  fala sobre  a  preocupação que temos com nossos Municípios,  que hoje

dependem de tanto apoio, principalmente por causa da ausência de investimentos e

ações  do  nosso  Estado.  Estamos  vendo  a  calamidade  na  segurança  pública  do

Estado por falta de investimento e por não haver, por parte das nossas polícias, um

efetivo  necessário  para atender  as  demandas das nossas cidades.  A maioria dos

Municípios precisa que o Prefeito dê recurso pessoal, dinheiro para a gasolina, senão

as polícias e o Corpo de Bombeiros não funcionam. Estamos vendo a situação de

calamidade e de desrespeito com a educação do nosso Estado, que há mais de 10

anos não recebe investimentos.

Digo o mesmo em relação à  educação.  É impressionante como esta Casa,  por

iniciativa da base do governo, não aceita debater os problemas que temos no Estado,

a  partir  das  dificuldades  dos  Municípios.  É  isso,  Deputado  Rogério  Correia,  que

precisamos debater. Precisamos debater se está faltando alguma ação do governo
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federal, mas é importante que reconheçamos os grandes avanços que tivemos no

País nesses 10 anos do governo do Presidente Lula e da nossa Presidenta Dilma.

O Deputado Pompílio Canavez - Obrigado, Deputado Ulysses. Deputado Rogério

Correia, já lhe concederei aparte. Sei que V. Exa. tem um comunicado importante a

fazer,  mas  quero  aproveitar  mais  um  minuto  para  dizer  o  seguinte:  penso  que

devemos procurar soluções concretas. Apresentei um projeto de lei recentemente que

redistribui os “royalties” que o Estado recebe aos Municípios com inundação. Essa é

uma maneira de o Estado contribuir e melhorar a situação dos Municípios. Qualquer

um dos Deputados ou Deputadas que comparecer hoje ao Expominas - muitos de

nós estaremos lá - ouvirá um verdadeiro muro de lamentações e choradeiras, com

razão,  porque os Prefeitos não estão conseguindo administrar  os Municípios. Isso

também é uma responsabilidade desta Casa, devemos buscar as soluções.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado, serei breve também. Quero

apenas, rapidamente, tocar nesse assunto porque a base do governo Anastasia, que

é a base do Senador Aécio Neves, eterno pretendente à Presidência da República,

prefere que aqui vire uma confusão, desde que se proteja o Senador Aécio Neves,

mesmo que isso atrapalhe o Anastasia. Já falei isso há mais tempo. Eu entendo o

desespero.  O  desespero  é  tão  grande  que  o  Deputado  Gustavo  Valadares  fica

preocupado com o art. 164. Ele tem de se preocupar mesmo, pois, para quem que

tem de defender três ou quatro partidos, o DEM, o PSDB, o PSD, o partido de Marina,

o desespero é enorme. Então, ele não pode ter o art. 164, ele tem de inventar um

artigo para defender tanto projeto.

Agora, o desespero maior é que realmente o que a Dilma fez com a divisão do

PSDB em São Paulo jogou água fria tão grande na candidatura do Aécio que tenho

medo de que o Deputado Gustavo Valadares não vá de joelho, porque é perigoso o

Aécio desistir  antes da hora. Ter o Vice-Governador de São Paulo, que é o Vice-

Governador do Alckimin, apoiando a Dilma, nos dá a dimensão da surra que está

anunciada para o Aécio em São Paulo e a inviabilização da candidatura dele.

Compreendo, Deputado Ulysses Gomes, o estado de nervo do PSDB hoje. Estão

completamente nervosos. Foi um golpe de mestre que a Dilma e o Lula deram em

cima do Senador Aécio Neves. Agora, justiça seja feita, ele sempre traiu o Serra. Todo
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o mundo se lembra de que ele traía o PSDB de São Paulo. Ele achou que não teria o

troco? É claro que não vão apoiar o Aécio. Ele está esperando o apoio do PSDB de

São Paulo? É claro que não vai apoiar. Ele traiu o Serra e o Alckmin. Está achando

que agora vão apoiá-lo? A ida do Afif para o governo tem esse significado. Não sei se

o Aécio leva a candidatura dele mais dois ou três dias ou se desiste.

O outro assunto que gostaria de tratar, sobre o desespero deles, mas não vai dar

tempo, é em relação ao Mineirão, que está com pedido de interdição. Há recursos

públicos da CFEM. Vou tratar disso depois. São R$49.600.000,00 dos “royalties” dos

minérios. Esse é o valor que saiu dos “royalties” dos minérios, da CFEM diretamente

para a PPP da Minas Arena, aquela que eles diziam que não tinha dinheiro público.

Lembram-se disso? Os recursos foram diretos para a PPP do Mineirão. Dinheiro que

deveria  ir  para  os  servidores  públicos,  para  a  saúde,  para  a  educação,  para  a

segurança, foi diretamente para os bolsos da PPP da Minas Arena. É para lá que está

indo o dinheiro que deveria ir para os servidores públicos. Foi na cara dura. E havia

Deputado aqui que jurava que não havia dinheiro público para o Mineirão. É dinheiro

da CFEM, dos “royalties” dos minérios, que deveria estar indo para os Municípios,

fragilizados com a questão relativa à mineração.

Talvez esse desespero é que esteja levando os tucanos a pipocar do jeito que estão

aqui. É difícil mesmo.

Parabéns à Dilma. É um golpe de mestre. Parece coisa do Lula. Um abraço.

Questão de Ordem

O Deputado Lafayette  de Andrada -  Na verdade,  eu iria  pedir  uma questão de

ordem -  30 segundos,  Deputado Pompílio  Canavez.  É a  questão do art.  164,  Sr.

Presidente, que deve ser usado quando se dirige a um cidadão, a alguma bancada ou

partido em termos ofensivos. O fato de eu discordar da gestão atual da Petrobras não

quer dizer que estou ofendendo. Na minha opinião, Sr. Presidente, não cabe art. 164.

Caberia se eu dissesse que a Presidente Foster é uma ladra, por exemplo. Eu não

falei, de forma nenhuma. Ou seja, o art. 164...

O Sr. Presidente - Estamos seguindo o Regimento.

O Deputado Lafayette de Andrada - Exato. O Regimento diz que o art. 164 é usado

quando se dirige a uma pessoa, bancada...



342
____________________________________________________________________________

O Sr. Presidente - Ou partido.

O Deputado Lafayette de Andrada - ...de maneira ofensiva, e não, uma discussão

de ideias, para discordar da conduta.

O Sr. Presidente - As ofensas aqui estão bilaterais. Então, muitas vezes, tomamos

providências de forma imparcial.

O Deputado Lafayette de Andrada - Era essa a questão.

O Deputado Pompílio Canavez - Obrigado, Sr. Presidente, sempre compreensivo.

Esse debate é importante. Os mineiros que nos assistem sabem que aqui é a casa

da  democracia,  que  esses  embates  são  próprios  da  democracia.  As  defesas

acaloradas, apaixonadas, que tanto a base do governo do Estado quanto a base da

Presidenta Dilma realizam aqui fazem parte do nosso papel.

Quero dizer que eu mesmo vi as pesquisas feitas recentemente e publicadas nos

jornais de Belo Horizonte, da Capital, dando uma expressiva aprovação à Presidenta

Dilma, ao seu governo e ao governo do PT. Até vi, Sr. Presidente, uma pesquisa bem

colocada,  que  pergunta  se  as  pessoas  estavam  muito  satisfeitas,  satisfeitas,

indiferentes, insatisfeitas ou muito insatisfeitas.  Então, 70% das pessoas disseram

que  estão  muito  satisfeitas  ou  satisfeitas;  10% se declararam insatisfeitas  com o

governo do PT, o governo do Presidente  Lula e o governo,  agora,  da Presidenta

Dilma; 10% declaram-se indiferentes, que pode ser tanto para um lado quanto para o

outro. Isso dá um expressivo número de 80% de aprovação, de satisfação com o

rumo dado ao Brasil pelo PT, pelos partidos aliados ao governo do Brasil.

Então  os  brasileiros  estão  contentes,  sabem que estamos  no  caminho,  que  há

obstáculos  e  dificuldades,  mas  que  a  Presidenta  Dilma  é  uma  mulher  séria,

trabalhadora,  bem-intencionada,  e que ela é,  verdadeiramente,  uma leoa contra o

dragão da inflação. Podem ter a certeza disso. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão o orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo comunicações
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da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e requerimentos. Estão

abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei nº 795/2011, do Deputado

Carlos  Pimenta,  recebeu,  quanto  ao  mérito,  parecer  contrário  das  Comissões  de

Direitos  Humanos  e  de  Fiscalização  Financeira,  às  quais  foi  distribuído,  sendo

considerado rejeitado, nos termos do art. 191 do Regimento Interno. A Presidência

informa ainda que o prazo para a apresentação do recurso previsto no art. 104 do

Regimento Interno inicia-se com a publicação deste despacho.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.643 e 4.644/2013,

da Comissão de Combate ao Crack; 4.645 a 4.660/2013, da Comissão de Segurança

Pública;  4.661  a  4.665/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência;  4.666  a

4.678/2013, da Comissão de Direitos Humanos; 4.679 e 4.680/2013, da Comissão de

Transporte; 4.681 e 4.682/2013, da Comissão de Educação; 4.683 e 4.684/2013, da

Comissão de Saúde, e 4.685/2013, da Comissão de Política Agropecuária. Publique-

se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Segurança Pública (3) - aprovação, na 8ª Reunião

Ordinária, em 23/4/2013, dos Requerimentos nºs 4.549 e 4.582/2013, do Deputado

Cabo Júlio, e 4.552/2013, da Comissão de Participação Popular; aprovação, na 9ª

Reunião Ordinária, em 30/4/2013, do Requerimento nº 4.583/2013, da Deputada Liza

Prado; e aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 7/5/2013, dos Requerimentos nºs

4.595  a  4.599/2013,  do  Deputado  Cabo  Júlio;  de  Política  Agropecuária  (2)  -

aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 17/4/2013, do Projeto de Lei nº 3.779/2013

com a Emenda nº 1, do Deputado Rogério Correia; e dos Requerimentos nºs 4.529 e

4.475/2013,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  e  4.538/2013,  do  Deputado  Luiz

Henrique; e aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 24/4/2013, do Projeto de Lei nº

3.823/2013, do Deputado Antônio Carlos Arantes; da Pessoa com Deficiência (2) -
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aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em 18/4/2013, do Projeto de Lei nº 3.838/2013,

do Deputado Dinis Pinheiro; e aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 25/4/2013, do

Requerimento nº 4.205/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, com a Emenda nº 1,

do autor; de Saúde - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 24/4/2013, dos Projetos

de Lei nºs 3.047/2012, do Deputado Dilzon Melo, e 3.794/2013, do Deputado Neider

Moreira;  de  Cultura  -  aprovação,  na  7ª  Reunião  Ordinária,  em  24/4/2013,  do

Requerimento nº 4.546/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel; de Meio Ambiente -

aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 23/4/2013, do Projeto de Lei nº 3.870/2013,

do Deputado João Leite, com a Emenda nº 1; do Trabalho - aprovação, na 7ª Reunião

Ordinária, em 24/4/2013, dos Projetos de Lei nºs 2.999/2012, do Deputado Fabiano

Tolentino; 3.172/2012, do Deputado Paulo Guedes; 3.578/2012, do Deputado Duilio

de Castro; 3.747/2013, do Deputado Célio Moreira; 3.749 e 3.750/2013, do Deputado

Antonio Lerin; 3.777/2013, do Deputado João Vítor Xavier; 3.804/2013, do Deputado

Rômulo Viegas, com a Emenda nº 1; 3.806/2013, do Deputado Rogério Correia, e

3.828/2013, do Deputado João Vítor Xavier; de Educação - aprovação, na 7ª Reunião

Ordinária,  em 24/4/2013,  dos Projetos  de Lei  nºs  2.768/2011,  do  Deputado André

Quintão;  3.690/2013,  do  Governador  do  Estado,  e  3.880/2013,  do  Deputado Luiz

Humberto Carneiro; e de Assuntos Municipais - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária,

em 30/4/2013, do Projeto de Lei nº 3.610/2012, do Deputado José Henrique; e dos

Requerimentos  nºs  4.403,  4.404  e  4.534/2013,  do  Deputado  Fábio  Cherem;

4.464/2013, da Deputada Luzia Ferreira; 4.467 e 4.469 a 4.471/2013, do Deputado

Ivair Nogueira; 4.525/2013, do Deputado Arlen Santiago; 4.535/2013, do Deputado

Sebastião Costa, e 4.607 a 4.610/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente.

Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimento da Deputada Ana Maria Resende em

que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.393/2012 (Arquive-se o

projeto.);  e,  nos  termos  do  inciso  XXI  do  art.  232  do  Regimento  Interno,

requerimentos dos Deputados Doutor  Wilson Batista  e  outros  em que solicitam a

convocação de reunião especial para homenagear a Escola São Paulo, do Município
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de Muriaé, pelo centenário de sua fundação; Ivair Nogueira e outros em que solicitam

a convocação de reunião especial para homenagear a Copasa-MG pelos 50 anos de

sua criação; e Arlen Santiago e outros em que solicitam a convocação de reunião

especial  para  homenagear  a  Alpargatas  pela  instalação  de  sua  nova  fábrica,  em

Montes Claros.

Votação de Requerimentos

O  Sr.  Presidente  -  Requerimento  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes  em  que

solicita  seja  o  Projeto  de  Lei  nº  276/2011  distribuído  à  Comissão  de  Política

Agropecuária.  Em votação,  o requerimento.  As Deputadas e os  Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Antônio Carlos Arantes em que solicita seja o Projeto

de Lei nº 3.948/2013 distribuído à Comissão de Administração Pública. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento  da  Deputada  Liza  Prado  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

representante legal da empresa Hyundai Motor Company pedido de informações e

providências  com  relação  ao  grande  número  de  reclamações  de  consumidores

acerca da venda de veículos com superveniente apresentação de vícios, bem como

sobre má prestação de serviços no pós-venda dos veículos, conforme reportagem de

jornal  de  grande  circulação.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Questão de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo - Pela ordem, para não pedir a verificação. Gostaria

que V. Exa. suspendesse a reunião por alguns minutos, porque, pelo visto, não temos

quórum para votação. Por favor, que V. Exa. suspenda por 5 minutos a reunião para

que possamos continuar o trabalho. Não abro mão do meu pedido de se suspender a

reunião. Se não for possível, gostaria que prevalecesse o meu pedido de verificação

de quórum.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  2  minutos  para
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entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questão de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo - Ainda que eu seja contrário ao Projeto de Lei nº

3.826, da forma como está, houve o entendimento de que a votação que está em

andamento é a dos requerimentos. Ainda assim, quero entrar no Projeto de Lei nº

3.826 para não ter necessidade de pedir verificação de quórum, pois entendo que

esse projeto não atende às nossas expectativas de maneira alguma. Deixo claro,

mais uma vez, que não sou contra o projeto, o incentivo; sou contra a maneira como

ele será conduzido, uma vez que o corpo do projeto não passará por esta Casa.

Assim, vamos liberar incentivos até o valor de R$50.000,00 a jovens inventores sem

que esta Casa analise os critérios, o que é perigoso. Mas, atendendo ao pedido dos

Deputados Adalclever Lopes e Gustavo Corrêa, abro mão do pedido de verificação.

O Sr.  Presidente -  Requerimento  do  Deputado Gilberto Abramo em que solicita

tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei nº 3.843/2013. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Meio Ambiente de Belo Horizonte pedido de informações com cópia do

Parecer  Técnico nº  2.488/2012.  Em votação,  o  requerimento.  As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte em que solicita seja encaminhado ao

Diretor  Regional  da  empresa Vivo  em Minas  Gerais  pedido  de providências  para

melhoria do sinal de telefonia celular no Distrito de Ravena, no Município de Sabará.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita seja encaminhado

às TVs Globo e Bandeirantes, aos jornais "Estado de Minas", "O Tempo" e "Hoje em
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Dia" e às Rádios Itatiaia, CBN e Band News pedido de providências para a divulgação

da  nota  de  esclarecimento  da  família  de  Amanda  Linhares,  de  foma  ampla  e

destacada.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência  em  que  solicita  seja

encaminhado à Associação Mineira de Reabilitação pedido de providências para que

sejam verificadas as condições de acesso de cadeirantes a essa instituição e para

que  seja  construída,  caso  necessário,   rampa  de  acesso  em  sua  calçada.  Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Combate  ao  Crack  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas pedido de informações

sobre  o  valor  efetivamente  repassado  ao  Estado  em  decorrência  de  leilões  de

produtos apreendidos do tráfico de drogas nos cinco últimos anos.  Com a palavra,

para encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Sr. Presidente. Quero dizer que vou votar

favora. Trata-se de um requerimento importante, porque solicita informações do que

foi  repassado ao Estado de Minas Gerais  em decorrência  de  leilões de produtos

apreendidos do tráfico de drogas. Isso certamente para que esses recursos sejam

transmitidos para políticas de combate a drogas por meio da prevenção. Então sou

favorável  à  iniciativa.  A  informação  é  importante  para  sabermos  o  valor  que  é

arrecadado desse leilão e que tipo de política podemos ter em relação a isso.

No mesmo sentido, Sr. Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, estou apresentando

requerimento hoje, que já está na Mesa, solicitando informações semelhantes a essa,

mas  que  diz  respeito  à  Compensação  Financeira  pela  Exploração  de  Recursos

Minerais - CFEM.

Como V. Exa. pode observar, fiz da tribuna uma denúncia, uma observação, de que

o governo do Estado repassou R$49.600.000,00 para a empresa de parceria público-

privada, a Minas Arena, responsável pelas obras do Mineirão. O repasse desse valor

veio exatamente da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais

- CFEM. Foram R$49.600.000,00.
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Deputado André Quintão, para que o povo de Minas possa compreender de forma

efetiva, a CFEM é o que chamamos de “royalty”  dos minérios. Esse “royalty”  dos

minérios existe e foi criado para que Municípios que tenham sido prejudicados com a

exploração de minério possam ter um recurso que lhe garanta que esse prejuízo seja,

se não superado, pelo menos diminuído com os recursos da CFEM. Portanto são

recursos importantes, uma contribuição criada nesse sentido. Diz ainda a CFEM que

a parte do Estado poderá ser utilizada para diminuir os impactos ambientais causados

pela ação mineradora, mas também para a educação e a saúde.

Então não entendo - por isso apresento o requerimento - por que esses recursos da

CFEM foram parar nas mãos da parceria público-privada, da Minas Arena. O que a

empresa Minas Arena está fazendo com o dinheiro  da CFEM.  Essa é a primeira

pergunta que não quer calar.

A outra é: Qual é o valor total repassado, do Estado, por conta da CFEM? Onde é

aplicado  o  conjunto  dos  recursos?  Além  da  parceria  público-privada,  que  já

descobrimos infelizmente - no meu entender, um desvio claro de finalidade. Portanto,

na minha compreensão, está ilegal.

Quais foram os Municípios que receberam dinheiro da CFEM? Que era o objetivo.

Por que esses recursos foram repassados para a PPP do Mineirão? Aliás, a que se

refere esse repasse?

Deputados disseram aqui - do governo -, alto e bom som, que não existe dinheiro

público para o Mineirão. E agora nós vimos R$49.600.000,00 de recurso público da

CFEM para o Mineirão, para a PPP do Mineirão.

Para pagar o quê? O que o Estado está devendo a essa parceria público-privada, à

Minas Arena? É realmente incompreensível do ponto de vista dos esclarecimentos

que aqui foram dados, repito, por vários Deputados. O Secretário Extraordinário da

Copa do Mundo veio aqui,  em audiência pública, e disse que não havia nenhuma

irregularidade em relação ao contrato feito com a Minas Arena, mas nunca nos citou

que tinha de fazer um pagamento dessa monta, milionário, quase R$50.000.000,00,

para essa empresa de recursos originários,  repito,  da compensação financeira da

exploração de recursos  minerários.  Qual  é  o  órgão  responsável  pela  autorização

desse repasse? Foi a Secopa, a Secretaria de Planejamento? Que recursos foram
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efetivamente repassados pelo Estado ao consórcio Minas Arena?

Sr.  Presidente,  solicitei  uma discussão nesta Casa,  por  meio  de  uma comissão

parlamentar de inquérito, para verificar a questão do Mineirão, e nunca deixaram essa

CPI existir. Hoje o Ministério Público entrou com uma ação solicitando que o Mineirão

fosse,  de  imediato,  fechado  temporariamente  até  que  se  vissem  os  problemas

relativos a cadeiras de rodas, àqueles que devam entrar no Mineirão - questões já

levantadas anteriormente pelo Ministério Público e que não foram feitas. No “show”

do Paul  McCartney,  recentemente,  sem chover  o Mineirão  estava alagado.  Vocês

viram fotos. Alagado, Deputado. Há fotos, exatamente porque estouraram canos no

interior do Mineirão. Agora a Minas Arena dá mais uma desculpa.

Hoje o Ministério Público entrou com uma ação civil. Tudo isso nos coloca com a

pulga atrás da orelha, e o governo de Minas não permite, de forma alguma, que seja

feita  uma  comissão  parlamentar  de  inquérito  nesta  Casa.  O  Deputado  Gustavo

Valadares  sempre  diz  que  não  havia  dinheiro,  mas  está  aqui,  é  só  entrar  no

Transparência do Estado de Minas Gerais: R$49.600.000,00, Deputado, que foram

colocados  agora,  de  recursos da  CFEM, que é o “royalty”  repassado do governo

federal para cá, e daqui passado ao Minas Arena.

O que o governo responde sobre isso? Pegar recurso do “royalty” do minério e, em

vez de passar para a educação, passar para o Minas Arena, para os amigos sei lá de

quem no Mineirão. Sei, mas não direi aqui, porque falarão que é perseguição. Prefiro

dizer que não sei. Mas todo mundo imagina de quem são os amigos que estão no

Minas  Arena.  Foram  passados  agora  para  a  parceria  público-privada,  PPP,

R$49.600.000,00.  Quem passou foi  o  governo do Estado, que acabou de fazer  o

repasse.  Por  que  repassou  para  o  Minas  Arena  o  dinheiro  da  CFEM? Isso  não

merece uma resposta?

Sr. Presidente, sei que os Deputados do PSDB e seus aliados andam nervosos

porque realmente o que a Dilma fez, junto com o Afif e o Alckmin, colocando o Vice-

Governador  de  São Paulo  no  governo da  Dilma e  tirando qualquer  pretensão do

Senador  Aécio  Neves,  é  covardia.  Sabe  como  se  chama  isso,  Deputado  André

Quintão? Empreste-me meu papel.  Deputado,  direi  como isso se chama. Não me

perdi, Deputado, é porque é feio mesmo. Sabe como se chama o que a Dilma e o
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Lula fizeram com esse golpe de mestre em relação a Aécio Neves? Abandono de

incapaz. Esse caso é de abandono de incapaz mesmo. Coitado do Senador, ficou

incapacitado. Ele agora não é candidato nem das elites paulistas, que julgava ser. O

próprio Alckmin foi quem evidentemente permitiu ao Afif, do partido do nosso nobre

Deputado Gustavo Valadares, dar o xeque-mate no Senador Aécio Neves.

Só tenho uma tristeza, porque quero ver o Aécio Neves perder para a Dilma em

Minas  Gerais.  Isso  acontecerá.  Sei  que  o  Deputado  Paulo  Guedes  perdoará  o

Deputado Gustavo Valadares, assim como o Deputado André Quintão fez.

O Deputado Gustavo Valadares falou que ia beber a água suja do Jequitinhonha

caso o Deputado André Quintão provasse que aquilo era culpa da Copanor, o que

aconteceu. O Deputado Gustavo Valadares não bebeu a água porque o Deputado

André o perdoou.  Tenho certeza de que o Deputado Paulo Guedes vai perdoar  o

Deputado Gustavo Valadares, para que ele não passe o vexame de ir de joelhos até

Montes Claros, porque ele não merece, é um bom companheiro.

Foi abandono de incapaz o que a Dilma e o Lula fizeram com a Fifa. Por isso estão

nervosos. Mas, tirando esse nervo deles, voltando ao nosso assunto, quero saber por

que R$49.600.000,00 saíram dos cofres públicos, do “royalty” do minério, para encher

os bolsos da PPP do Mineirão? Aécio doou o Mineirão àquela PPP, e agora somos

nós que temos de pagar com recursos da CFEM? Isso já é demais. A instalação da

CPI do Mineirão seria o mínimo a fazermos nesta Casa para verificamos por que a

Minas Arena tem tanto privilégio, o que os servidores públicos, por exemplo, não têm.

Não têm nem uma mixaria de reajuste. É um sacrifício danado para negociar com

esse governo,  que é,  sim,  incompetente no que diz respeito  aos servidores e ao

serviço público de Minas Gerais.

Este é o assunto real a ser tratado aqui hoje: por que essa PPP, essa tal de Minas

Arena está enchendo os bolsos com dinheiro público? Por que os clubes de futebol

não foram gerenciar o Mineirão? Por que essa intermediária? São amigos de quem

esses empresários  da Minas Arena,  que agora enchem os bolsos com o dinheiro

público da CFEM? Esses são os requerimentos que apresento a V. Exa.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
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O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, ouvimos

aqui o grito do partido - parece até dor na consciência - que deu R$40.000.000,00 da

Caixa  Econômica  Federal  -  CEF  -  para  o  Corínthians  paulista.  O  PT  deu

R$40.000.000,00 da CEF para o Corínthians paulista. A CEF é um banco social, para

construir casas para a população. Agora, dá R$25.000.000,00 para o Flamengo, para

o  pagamento,  imagino,  dos  jogadores  do  Flamengo,  os  grandes  jogadores  das

seleções peruana e brasileira,  como o Pato, que morou em Milão. Agora o PT dá

R$40.000.000,00 da CEF para pagar a jogadores do Corínthians e R$25.000.000,00

para pagar a jogadores do Flamengo. É esse partido que quer uma CPI do Mineirão,

que  deu  recentemente  R$400.000.000,00  da  CEF  para  construir  o  estádio  do

Corinthians, pegou dinheiro de um banco social e deu para construir o estádio do

Corínthians  paulista.  Conversei  com  alguns  jogadores,  que  disseram  que  o  Sr.

Sanches,  Presidente  do  Corínthians,  chegou  um  dia  ao  vestiário  e  disse:  “Se

ganharem do São Paulo hoje, são R$150.000,00 para cada jogador. Cada jogador vai

ganhar R$150.000,00”. É esse o dinheiro de um banco social. São R$150.000,00 de

bicho para ganhar um jogo. É esse o dinheiro da CEF, que foi pensada para construir

casas para a população, e, hoje, é usado para financiar o time de futebol mais rico do

Brasil, contratar esses jogadores milionários e receber “bicho”, premiação para vencer

um jogo.

Um atleta do Corínthians recebe R$150.000,00 para vencer um jogo. E vêm aqui

pedir  que  CPI  do  Mineirão,  se  utilizam  dinheiro  de  um  banco  social?  Parece

brincadeira.  Isso  é  brincar  com  a  população  brasileira.  Há  dinheiro  da  Petrobras

também no Itaquerão, no Flamengo. Lá, no Rio de Janeiro, aqueles jogadores, ao

final das partidas no Maracanã, recebem o bicho, a premiação. O dinheiro veio de

quem? Do  povo  brasileiro,  do  banco  social,  da  CEF.  Querem  fazer  uma CPI  do

Mineirão, mas estão brincando. É brincadeira desse partido que está brincando com

os brasileiros.  Eles acham que aqui  há alguém bobo,  mas acompanhamos o que

acontece  no  Brasil.  Pegar  dinheiro  da  CEF  para  financiar  jogadores  e  clubes

milionários ou o clube mais rico do Brasil é um absurdo. É aí que está o dinheiro a ser

aplicado no social?

Sei que os Deputados Rômulo Viegas e Gustavo Valadares depois irão encaminhar.
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Vou encerrar, mas não poderia ficar calado, porque conheço bem isso. Vi muita gente

jogar  para  a  torcida,  mas  vamos  ver  qual  é  a  verdade,  onde estão  colocando  o

dinheiro do povo brasileiro. Onde está o dinheiro? Em jogadores milionários. É lá que

estão colocando o dinheiro. Acham que há algum bobo aqui. Já era. Não acreditamos

mais  nisso.  São  R$400.000.000,00  da  CEF  para  um  estádio  de  futebol,

R$40.000.000,00 para um time de futebol, o Corínthians, e R$25.000.000,00 para o

Flamengo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, por

se  tratar  de  saúde  pública,  embora  o  Deputado  João Leite  tenha se  aproveitado

desse tema para falar de futebol e atacar o governo Dilma, ao encaminhar de forma

favorável esse requerimento, aproveito esta oportunidade para denunciar a crise na

saúde pública de Montes Claros. Sr. Presidente, Montes Claros enfrenta a pior crise

de todos os tempos na área de saúde. Desde outubro do ano passado, os repasses

da Prefeitura para a Santa Casa daquela cidade estão atrasados. E não são apenas

os recursos municipais que não estão sendo pagos. De acordo com a Diretoria do

hospital, até as verbas enviadas pelos governos estadual e federal, asseguradas por

meio  de  portarias  e  protegidas  por  lei,  estão  sendo,  Sr.  Presidente,  retidas  pelo

Prefeito Ruy Muniz. E isso é muito grave.

Deixa eu só lembrar a V. Exa. que dois Deputados que me antecederam usaram

desse mesmo artifício para falar do Mineirão, de futebol, do Itaquerão, do Campo do

Corínthians, o que acho que não tem nada a ver. Estou falando de saúde pública, Sr.

Presidente. Só queria concluir rapidamente. Já comecei falando do requerimento e

vou terminar falando do requerimento que trata da questão do “crack”. Sou favorável

à sua votação. (- É interrompido.)

O Sr.  Presidente (Deputado José Henrique)  -  Mas  solicito  que trate  apenas  do

requerimento.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, está havendo aqui... (- É interrompido.)

O Sr.  Presidente -  Não vou abrir  mão para outros  parlamentares  que fujam do

requerimento, Deputado Paulo Guedes. É isso que estou tentando dizer a V. Exa.

O  Deputado  Paulo  Guedes  -  Mas,  se  for  usar  essa  regra,  estamos  sendo
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frontalmente... (- É interrompido.)

O Sr. Presidente - V. Exa. me conhece muito bem à frente desta Presidência. Não

estava na Presidência no momento, portanto estou querendo cumprir o Regimento

Interno e solicitando a V. Exa.

O Deputado Paulo Guedes - Então, para encerrar, Sr. Presidente, gostaria apenas

de  solicitar  ao  Prefeito  de  Montes  Claros  que  desça  do  palanque  e  resolva  os

problemas da cidade, inclusive os relativos ao “crack”, que tomou conta de Montes

Claros. As instituições filantrópicas que cuidavam dos menores infratores em Montes

Claros, que tinham parceria com a Prefeitura, também foram prejudicadas com esses

cortes.  O  Prefeito  retirou  todos  os  servidores  dessas  instituições  que  prestavam

serviço filantrópico à cidade. São instituições ligadas a igrejas evangélicas, à Igreja

Católica, à sociedade civil organizada, que caíram na tesoura do Prefeito Ruy Muniz.

E  a  violência  também  tomou  conta  de  Montes  Claros,  e  o  “crack”  é  um  dos

principais  problemas  no  País,  especialmente  em  Minas  Gerais  e  nas  cidades  do

Norte, que não têm segurança, não têm policiamento. Quando se trata de “crack”, em

São João das Missões, minha terra natal, temos apenas dois policiais militares, e o

“crack”  chegou  às  reservas  indígenas.  Fui  procurado  por  várias  lideranças  das

reservas indígenas de São João das Missões, preocupadas com as drogas, com o

“crack”, que está invadindo as aldeias. O “crack”, que era uma preocupação somente

das capitais brasileiras onde havia a “cracolândia”, como São Paulo e Rio de Janeiro,

invadiu até as pequenas comunidades rurais.

Em  Minas  Gerais  está  tomando  conta  porque  a  segurança  está  caindo  aos

pedaços. Há seis anos a Delegacia Regional de Polícia Civil de Januária não recebe

sequer uma viatura. Como vamos combater as drogas e o “crack”, se os carros das

Polícias Civil e Militar estão caindo aos pedaços? Há 40 viaturas quebradas no pátio

em Montes Claros porque faltam R$150.000,00 para arrumá-las. Esse foi o relato do

próprio  Comandante  da Polícia Militar  de Montes Claros num ato de coragem na

audiência  pública  realizada  por  esta  Casa  em  Montes  Claros  a  requerimento  do

Deputado Carlos Pimenta, há 15 dias. O Cel. César Ricardo disse que 40 viaturas da

Polícia  Militar  encontram-se  quebradas  no  pátio  porque  o  Estado  não  repassa

R$150.000,00 para arrumá-las. Então, quando se fala em “crack” em Minas Gerais,
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temos de nos preocupar com a segurança pública.

Da mesma forma que o Prefeito  retém os  recursos da  Santa  Casa em Montes

Claros, que retém os recursos do Hospital Aroldo Tourinho, retém os recursos das

entidades que cuidavam dos dependentes de “crack” na cidade. Por isso quero aqui,

nesses minutos que me restam, cobrar uma atitude do governo do Estado, cobrar

uma atitude urgente da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Segurança Pública.

Quando se fala de “crack”, de drogas, temos de cuidar dessas duas Secretarias, que

precisam caminhar juntas.

A droga também é questão de saúde pública, e não estamos vendo o combate

efetivo acontecer em Minas Gerais, porque a Polícia Civil está sucateada. A Polícia

Militar  está  da  mesma  forma.  As  pequenas  cidades  de  fronteira  passam  por

momentos difíceis. A insegurança e a violência estão tomando conta das pequenas

cidades do interior. Quando tem policial, não tem viatura; quando tem viatura, não tem

policial; quando tem viatura e policial, não tem combustível. Essa é a triste realidade

da segurança em Minas Gerais.

Combater o “crack” é, sim, uma questão de saúde pública em Minas Gerais. Por

isso  repito,  já  encerrando,  Sr.  Presidente,  que  está  na  hora,  aliás,  já  passou  do

momento de o Prefeito de Montes Claros descer do palanque, cuidar da cidade, tapar

os buracos, cumprir as promessas que fez na campanha e deixar de blá-blá-blá, a

única  coisa  que  está  sabendo  fazer  nesses  quatros  meses  de  mandato.  Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ulysses Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, pedi a palavra para encaminhar esse

requerimento da Comissão de Combate ao Crack, atendendo à solicitação da nossa

Deputada Liza e dos Deputados Marques Abreu, Glaycon Franco e Paulo Lamac.

No requerimento, aprovado na última reunião do dia 24 de abril,  solicita-se, nos

termos  regimentais,  seja  encaminhado  à  Secretaria  Nacional  de  Políticas  sobre

Drogas - Senad - pedido de informações sobre o valor efetivamente repassado ao

Estado de Minas Gerais em decorrência de leilões de produtos apreendidos no tráfico

de drogas, nos últimos anos, no Estado.

Não tenho dúvida da importância desse tema no nosso Estado, no nosso país. A
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Comissão  Especial,  ao  encerrar  seus  trabalhos,  apresentou  relatório.  Logo  em

seguida, foi criada essa comissão permanente em nossa Assembleia, com o papel

importantíssimo de debater o tema em nosso Estado. Ela traz esse requerimento no

intuito de obter mais informações sobre aquilo que está sendo investido no Estado ou

acerca  do  que está  disponível,  em  termos  de recursos.  Dessa  forma poderemos

discutir quais investimentos, propostas, programas e projetos podem vir a atender as

necessidades ligadas a esse problema no Estado.

Não tenho dúvida, Presidente, Deputadas e Deputados, de que uma das propostas

que temos de debater sobre as drogas no Estado é relativa às políticas de incentivo,

por  exemplo à prática esportiva, para que se previna o uso de drogas, o uso de

“crack”.  Estamos  vivendo  um  problema  em  Minas  em  relação  a  incentivos  aos

esportes, Sr. Presidente. Refiro-me à educação física nas escolas, assunto que vem

sendo debatido nesta Casa. Em cada canto deste Estado, acompanhamos os fatos.

Num momento tão importante para o País, quando se discute o esporte, diante da

Copa  do  Mundo  e  das  Olimpíadas,  o  esporte  pode  ser  percebido  não  só  na

perspectiva dos investimentos e da questão profissional, mas também na perspectiva

da prevenção, com políticas de incentivo à pratica esportiva para nossos jovens em

cada canto do Estado.

Ao  discutirmos  esse  assunto,  nos  confrontamos  diretamente  com  a  política  da

educação no Estado, no que diz respeito aos profissionais de educação física. Eles

estão perdendo o direito de exercer sua profissão, sua função. Isso tira o direito dos

nossos alunos, dos jovens e das crianças de terem uma aula de educação física de

qualidade, ministrada por um profissional de educação física qualificado. Então, não

tenho  dúvida  de  que,  quando  a  Comissão  de  Combate  ao  Crack  propõe

requerimentos dessa magnitude, ela vem exatamente discutir políticas de prevenção.

Esta  Casa  não  pode  fugir  ao  debate,  ao  que  estamos  vivendo  no  Estado,  um

momento tão importante em que o esporte falta no País e que o problema das drogas

vem crescendo em cada canto do Estado. Devemos pensar lá na base, nas escolas,

para  fazer  com  que  a  educação  física  seja,  quem  sabe,  uma  iniciação,  uma

motivação para as nossas crianças e para os nossos jovens. Para isso precisamos de

uma aula preparada, de qualidade.
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Esse  problema  que  temos  com  a  educação  física  temos  também  com  os

profissionais de educação religiosa, que têm tudo a ver com o problema gigantesco

das drogas e do "crack" no nosso Estado. As aulas deverão ser bem preparadas,

dinâmicas,  interativas  com  os  nossos  alunos  e  de  conscientização  da  prática

religiosa.  Os  estudos  mostram  que  as  principais  clínicas  que  hoje  atendem

dependentes químicos não dependem apenas de uma metodologia, de uma prática

de combate e de orientação, mas também da espiritualidade, que é fundamental para

que a pessoa tenha força e incentivo para enfrentar o vício das drogas.

Ao nos confrontarmos com esse tema, Sr. Presidente, vemos que está sendo tirado

o direito dos nossos profissionais de educação física e de educação religiosa, a partir

da Resolução nº 2.253, da Secretaria de Estado de Educação. O seu art. 4º tira não

só o direito dos profissionais de exercerem a sua função, mas também o direito dos

nossos alunos de terem, desde cedo, uma aula de qualidade, bem orientada e bem

planejada.

Tivemos  um  excelente  debate  na  semana  passada,  numa  audiência  pública

conjunta da Comissão de Educação e da Comissão de Esporte desta Casa,  para

discutirmos esse tema. Mobilizamos jovens, adolescentes, profissionais da área de

educação física e de educação religiosa em todo o Estado. Foi um ótimo debate, em

que nos aprofundamos e  levantamos questionamentos.  Mas  é lamentável,  pois  a

Secretaria de Educação participou, e, em um discurso simplesmente legalista, por

uma  orientação  do  Conselho  Nacional  de  Educação,  Deputado  André  Quintão,

colocou  a  possibilidade  de  cada  Estado  avaliar  a  necessidade  ou  não  de  o

profissional exercer sua função. Essa foi uma resolução, uma medida autoritária da

Secretaria de Educação. Sem dialogar, sem se aprofundar, sem ouvir cada canto do

Estado e os profissionais que exercem a função e sem saber do impacto que isso

causaria na profissão, na educação, nas aulas e na qualidade do ensino do nosso

Estado, ela simplesmente tirou-lhes o direito de exercer sua função e de garantir aos

nossos jovens e às nossas crianças o direito a aulas de qualidade, em cada canto do

Estado, em cada uma das escolas do nosso Município.

Nesse  sentido,  na  audiência,  encaminhamos  alguns  requerimentos.  Hoje,  na

reunião da nossa Comissão de Educação, aprovamos um requerimento solicitando à
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Secretaria  de Educação que fosse revogado o art.  4  dessa resolução,  garantindo

assim o direito dos nossos jovens e de nossas crianças, em todo o Estado, às aulas

de educação física.

Encaminhamos o requerimento à Mesa desta Casa com o intuito de garantir o que

prevê a Constituição do Estado:  “Art.  62  -  Compete  privativamente à  Assembleia

Legislativa: XXX - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do

poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa”.

Portanto, cabe a esta Casa agir ao perceber que um ato do Poder Executivo, por

resolução,  está  extrapolando  a  sua  ação.  Entendemos  que  a  secretaria  está

extrapolando em seu direito, em seu poder de ação. E, repito, cabe a esta Casa pedir

a revogação. Não tenho dúvida de que esse ato está em consonância com o debate

que está sendo realizado nesta Casa a partir da comissão de prevenção ao uso de

drogas e desse requerimento: a importância que o esporte tem na vida das crianças.

O esporte tem reflexo não só no uso de drogas e na educação, mas também na

saúde pública.

Vivemos no nosso país um momento de grande impacto da obesidade na infância.

Isso tem a ver com a falta da prática esportiva. E onde começamos a discutir a prática

esportiva: no incentivo ou na orientação? Na escola, exatamente na base. Por isso

não faz sentido, tanto na ótica do esporte quanto na da saúde, da educação ou do

combate e prevenção às drogas, essa ação, pois vemos a Secretaria de Educação

exatamente na contramão da história. Ela está impondo uma resolução - e quero ser

redundante  -  agindo  de  forma  impositiva  e  truculenta,  confrontando,  vou  além,

legislações debatidas e aprovadas nesta Casa, como o Plano Decenal da Educação,

que garante que as aulas de educação física do nosso Estado serão ministradas por

profissionais habilitados.

Portanto,  encaminho  favoravelmente  o  requerimento  e,  paralelamente,  peço  a

compreensão  dos  parlamentares  para  que  o  aprovem,  e,  seguindo  a  nossa

Constituição do Estado, se revogue, a partir de um projeto de resolução desta Casa,

a resolução do governo do Estado, especialmente o seu art. 4º, que tira o direito dos

nossos profissionais  de educação física e de educação religiosa ministrarem suas

aulas no Estado.
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* - Sem revisão do orador.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rômulo Viegas em que

solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei

Complementar  nº  34/2013 e os  Projetos  de Lei  nºs  3.843 e  3.878/2013,  1.631 e

2.573/2011 sejam apreciados logo após o Projeto de Lei nº 3.826/2013, nessa ordem.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, para não ser necessária a verificação,

peço acesso ao requerimento, pois não sei das mudanças.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência  vai  suspender  a reunião  por  10  minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O  Sr.  Presidente  -  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Verificação, Sr. Presidente.

Questão de Ordem

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, pediria a V. Exa. que suspendesse

por 2 minutos a reunião.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  2  minutos  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
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pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A Presidência informa ao

Plenário  que  o  Deputado  Sargento  Rodrigues retirou  o  pedido  de  verificação.

Verificando,  de  plano,  que  há  quórum  para  votação,  a  Presidência  considera  o

requerimento aprovado.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) -  Discussão, em turno único, do

Projeto  de  Lei  nº  3.826/2013,  do  Governador  do  Estado,  que  autoriza  o  Poder

Executivo  a  conceder  incentivo  financeiro  às  pessoas  físicas,  nacionais  ou

estrangeiras,  para  os  fins  que  menciona.  A Comissão  de  Justiça  concluiu  pela

constitucionalidade  do  projeto  na  forma do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  As

Comissões de Educação e de Fiscalização Financeira opinaram pela aprovação do

projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça.  Emendado  em

Plenário, voltou o projeto à Comissão de Educação, que opina pela sua aprovação na

forma do Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição das Emendas nºs 2, 3, 5 e 7

a  10,  ficando  prejudicados  o  Substitutivo  nº  1  e  as  Emendas  nºs  1,  4  e  6.  Em

discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado André Quintão.

O  Deputado  André  Quintão  -  Sr.  Presidente,  como  temos  uma  pauta  muito

carregada, vou tentar fazer esta discussão o mais brevemente possível,  para que,

inclusive, possamos votar o projeto relacionado aos servidores ainda nesta tarde, já

que  o  Projeto  de  Lei  nº  3.826,  por  uma questão  regimental,  impede  que  aquele

projeto seja votado na frente, por ter caráter de urgência. Gostaríamos de levantar

algumas observações muito importantes em nome da Bancada do PT. Esse projeto

encaminhado pelo Governador  tem o objetivo de conceder  incentivo financeiro às

pessoas físicas para atrair pessoas com ideias inovadoras que possam servir de base

para empreendimentos de natureza tecnológica. Hoje no País existe uma iniciativa do

governo federal, o chamado Start-Up Brasil. Há uma iniciativa similar no Chile, e o

governo  do  Estado  encaminhou  um  projeto  para  que  em  Minas  também  haja

autorização para, por meio de incentivo financeiro, conseguir trazer pessoas para se

fixarem  no  Estado  por  um  determinado  período,  visando  ao  desenvolvimento  de

iniciativas inovadoras.
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Quando o projeto chegou, alguns Deputados, como o Deputado Gilberto Abramo, a

Deputada Maria Tereza Lara, o Deputado Elismar Prado, que estão presentes, e eu,

levantamos algumas questões relacionadas não à intenção do projeto, que é atrair

mentes, experiências,  pessoas e especialistas que possam desenvolver  iniciativas

ousadas na área de inovação tecnológica, o que é muito importante. Sabemos que

esse também é um mercado com disputas. Assim como existe a disputa para atrair

empresas,  existe  a  disputa  para  atrair  pessoas  que  vão  desenvolver  ideias  que

sirvam de referência para empreendimentos tecnológicos. Então, quanto à intenção

do projeto, não há nenhuma dúvida. Mas consideramos o projeto, da forma como veio

do Governador, uma espécie de cheque em branco para o governo, porque o projeto

basicamente o autorizava a conceder incentivo financeiro, e o restante seria definido

por regulamento. Então, achamos absolutamente perigoso aprovar uma autorização

dessa natureza,  sem uma previsão orçamentária,  pois corremos o risco de esses

incentivos serem concedidos de forma não criteriosa.

Não estou fazendo juízo de valor sobre o atual governo ou um próximo governo.

Quando  aprovamos  uma  lei,  essa  lei  é  permanente,  ela  fica.  Então,  temos  a

preocupação de ela criar mecanismos que pelo menos tornem mais transparentes os

critérios de concessão desses incentivos. Fizemos algumas reuniões técnicas com os

representantes  do  Escritório  de  Prioridades  Estratégicas.  A própria  assessoria  da

Bancada realizou estudos, e várias emendas foram apresentadas. Nesse processo de

negociação, concentramo-nos no Substitutivo nº 2, que será a base da votação aqui

no Plenário.

Esse Substitutivo nº 2 traz algumas novidades por esse processo de negociação.

Vou citar uma que considero fundamental. No art. 1º incorporamos, incluímos um § 3º

dizendo que a concessão do incentivo financeiro será precedida de edital de seleção

de projetos e será formalizada em instrumento jurídico adequado. Então, para nós

isso já é importante, pois o incentivo será precedido de um edital de seleção. Temos

de ter um processo público para que as pessoas apresentem os seus projetos.

Depois colocamos a possibilidade - até para facilitar a efetivação desse “start-up” -

de antecipação de pagamento ou reembolso de despesas realizadas ao longo do

desenvolvimento do projeto ou ao seu final.
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Uma outra questão importante, por emenda, é que a continuidade da concessão de

recursos fica sujeita à avaliação do projeto, podendo o Estado suspender temporária

ou  definitivamente  os  pagamentos  caso  se  constate  que  o  projeto  não  está  se

desenvolvendo  satisfatoriamente  ou  que  o  beneficiário  descumpriu  total  ou

parcialmente suas obrigações. Isso é uma questão óbvia. A pessoa pode começar a

desenvolver o projeto, vir para Minas Gerais e não cumprir o seu cronograma - e,

obviamente, o benefício tem de ser suspenso.

Há uma outra emenda importante. No projeto original não identificamos qual seria o

órgão gestor do programa. Se não há, cada órgão poderia,  a seu critério  próprio,

fazer essa concessão. Não haveria nem um processo de interlocução da Assembleia

Legislativa  com  um  órgão  específico  para  requisitar  documentos  ou  informações.

Todo  programa  tem  um  órgão  gestor:  pode  ser  transversal,  mas  tem  uma

coordenação unificada. O governo assumiu que quem, de fato, vai  coordenar é o

Escritório de Prioridades Estratégicas. Se é ele que vai assumir, vamos colocar na lei

que é o Escritório de Prioridades Estratégicas que vai coordenar o projeto, até para

sabermos de quem vamos cobrar depois quaisquer mecanismos que não estejam

sendo cumpridos.

Outro ponto importante, por emenda também, é que fica vedada a concessão do

incentivo financeiro de que trata essa lei  a autoridade pública do Estado ou a seu

cônjuge,  companheiro  ou  parente  em  linha  reta,  colateral  ou  por  afinidade  até  o

terceiro grau, inclusive. Essa é uma emenda para evitar que esse incentivo financeiro

seja utilizado para incentivar pessoas muito próximas do ponto de vista de parentesco

do governo, até porque isso poderia gerar constrangimentos de natureza ética.

Uma outra questão importante é que os registros das transferências de recursos

efetuadas  com  base nessa  lei,  bem  como os  indicadores  dos  resultados  de sua

aplicação, serão consolidados anualmente no Portal da Transparência.

Apresentamos outras sugestões, por exemplo, relativas ao valor. Qual seria o valor

e em que áreas especificamente? O governo, na sua lógica, considera que colocar

esses pontos em lei seria engessar as possibilidades de progressão acelerada do

programa.  Isso  porque  você  poderia  concorrer  com  outros  Estados,  na  captação

dessas pessoas, em condições limitadas por uma lei. Sinceramente, tenho dúvidas
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sobre se algumas questões não poderiam ter sido definidas no substitutivo.

Agora, fizemos um debate na Bancada do PT e entendemos que a iniciativa do

governo federal é positiva no sentido de investir e incentivar a inovação tecnológica.

Essa é  uma das grandes prioridades da Presidenta  Dilma.  Se adotássemos uma

tática de obstrução nesse projeto, poderíamos, depois, ser acusados de inviabilizar a

captação de boas iniciativas para o Estado.

Então, fiz questão de vir aqui hoje para que fiquem claras, inclusive para o Estado

de Minas Gerais, essas questões. Avançamos no substitutivo: temos hoje o órgão

gestor, a previsão de edital para seleção, algumas restrições a fim de não permitir

prioridades indevidas, o Portal da Transparência e a avaliação. Assim, o substitutivo

que vamos votar é infinitamente melhor do que o enviado originalmente pelo governo.

É  por  isso  que  o  Parlamento  é  importante,  bem  como  a  Oposição,  pois  esta

aperfeiçoa e melhora muito projetos do governo.

A lógica do governo é governar, de preferência até sem o Poder Legislativo. Mas

existe o Poder  Legislativo,  a  repartição de Poderes.  E o Legislativo  ajuda a criar

essas amarras democráticas, que não significam burocratizar procedimentos, mas,

sim,  conferir  transparência  e  racionalidade  às  decisões.  Não  avançamos  nesses

pontos. Compreendendo a importância do projeto, a posição é votar a favor dele pela

sua importância.

Ressaltamos que vamos acompanhar a execução do projeto.  Queremos discutir

melhor os critérios, principalmente os valores e as áreas apontadas como prioritárias,

indicando o Escritório de Prioridades Estratégicas como órgão responsável, conforme

o  substitutivo.  Assim  a  Assembleia  não  será  acusada  de  impedir  a  inovação

tecnológica em Minas Gerais.  Entendemos que, da forma como está colocado no

projeto, os incentivos estarão relacionados às áreas constantes do PPAG, que trata

de  tudo  no  Estado.  É  um  grande  guarda-chuva.  São  31  projetos  estruturadores,

centenas de programas especiais associados. São 1.600 ações. Imaginem, é muito

aberto. Qual área exatamente, Deputado Gilberto Abramo, será priorizada? Com qual

valor? Máximo, mínimo, com qual critério? Conseguimos avançar em parte, mas não

em tudo. Sabemos que aqui é uma casa legislativa. Isso vai valer, inclusive, para o

próximo projeto que vamos discutir: o da cultura. Aqui também, na base do acordo,
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conseguimos avançar em alguns pontos. Não vamos obstruir. Vamos votar a favor do

projeto, pela ideia dele, que é importante, pois incentiva a inovação tecnológica no

Estado. Mas fazemos este alerta ao próprio governo: o de que seria importante que

pudéssemos avançar na regulamentação e, quem sabe, com uma regulamentação

experimentada  no  desenvolvimento  prático  do  projeto,  transformar  essa

regulamentação em uma legislação própria que conferisse uma garantia maior para

os governos posteriores. Essa é a nossa posição. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

EMENDA Nº 11 AO SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 3.826/2013

Dê-se ao art. 9º do Substitutivo nº 2 ao Projeto de Lei nº 3.826/2013 a seguinte

redação, suprimindo-se o seu art. 10:

“Art. 9º - Fica acrescentado à Lei nº 16.760, de 10 de julho de 2007, o seguinte art.

3º-A:

“Art.  3º-A - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG - está

autorizado a operar diretamente o Credpop para:

I - conceder financiamento orientado a:

a)  pessoas  físicas,  nacionais  ou  estrangeiras,  que  desenvolvam  projeto  voltado

para a constituição de empresa de base tecnológica - EBT - no Estado, definida na

Lei nº 17.348, de 17 de janeiro de 2008;

b) EBTs constituídas ou em operação no Estado.

II  -  realizar  aplicações em fundos  de investimento  em participações,  em fundos

mútuos de investimento em empresas emergentes e em fundos de investimento de

que trata o art.  23 da Lei Federal  nº  10.973,  de 2 de dezembro de 2004,  com o

objetivo de apoiar a criação e o desenvolvimento de EBTs no Estado.”.”.

Sala das Reuniões, 7 de maio de 2013.

Duarte Bechir

Justificação: Por meio desta emenda pretende-se dar maior clareza à atuação do

Banco  de Desenvolvimento  do  Estado de  Minas  Gerais  -  BDMG -  no  fomento  à

constituição de empresas de base tecnológica - EBTs. O BDMG já está autorizado a
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realizar  operações  financeiras  em  geral,  inclusive  aquelas  que  envolvam  a

constituição de fundo para a captação de recursos e aplicação em EBTs, pois essa é

sua  atividade-fim.  Portanto,  o  que  se  faz  necessário  é  autorizar  a  utilização  de

recursos do Credpop em operações com os aludidos fundos.

Além disso, a emenda apresentada visa a consolidar em um único dispositivo as

normas antes estruturadas em dois artigos, para tornar o texto mais claro e coerente.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no  decorrer  da  discussão,  foi  apresentada  ao projeto  uma emenda  do  Deputado

Duarte  Bechir,  que  recebeu  o  nº  11.  Vem  à  Mesa  o  requerimento  do  Deputado

Gilberto Abramo em que solicita que o projeto seja devolvido à Comissão de Justiça

para parecer em 2º turno, nos termos do § 2º do art. 185 do Regimento Interno. A

Presidência deixa de receber o requerimento, nos termos do inciso II  do art. 173,

combinado com o § 1º do art. 208, do Regimento Interno. A Presidência, nos termos

do § 2º do art. 145 do Regimento Interno, designa como relator da Emenda nº 11 o

Deputado Rômulo Viegas. Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas, para emitir

seu parecer.

O Deputado Rômulo Viegas - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 11 AO PROJETO DE LEI Nº 3.826/2013

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir,  a Emenda nº 11 tem por objetivo alterar

dispositivos  constantes do Substitutivo nº  2 ao Projeto  de  Lei  nº  3.826/2013,  que

autoriza  o  Poder  Executivo  a  conceder  incentivo  financeiro  às  pessoas  físicas,

nacionais ou estrangeiras, para os fins que menciona.

Conforme estabelecido no Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete-me,

agora, emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação

A emenda em análise visa a dar nova redação ao art. 9º e a suprimir o art. 10 do

Substitutivo  nº  2  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.826/2013.  Os  aludidos  artigos  dispõem,

respectivamente,  sobre  autorização  para  o  Banco  de  Desenvolvimento  de  Minas

Gerais - BDMG - realizar operações em fundos de investimento em participações, em

fundos mútuos de investimento em empresas emergentes e em fundos de que trata o
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art.  23 da Lei  Federal  nº  10.973,  de 2004;  e operar  diretamente o Credpop para

conceder  financiamento  para  pessoas  físicas,  nacionais  ou  estrangeiras,  que

desenvolvam projetos para a constituição de EBTs.

Conforme depreende-se da justificação do autor, faz-se necessária essa alteração,

em razão de o BDMG já estar autorizado por lei a praticar operações financeiras em

geral, faltando, pois, a explicitação no tocante à utilização dos recursos provenientes

do  Credpop,  voltados  para  as  EBTs.  Ademais  a  emenda  em  comento  dá  maior

clareza e coerência ao texto da proposição de lei em epígrafe.

Assim,  por  entendermos  satisfatórias  e  válidas  as  alterações  pretendidas,

posicionamo-nos plenamente favoráveis à emenda em análise.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda nº 11 ao Substitutivo nº 2

ao Projeto de Lei nº 3.826/2013.

Rômulo Viegas

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 2, salvo emendas. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Com a aprovação do Substitutivo nº 2, ficam prejudicados o Substitutivo nº 1 e as

Emendas nºs 1, 4 e 6. Em votação, a Emenda nº 11. As Deputadas e os Deputados

que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação,

as Emendas nºs 2, 3, 5 e 7 a 10. As Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram.  (-  Pausa.)  Rejeitadas. Está, portanto, aprovado,

em turno único, o Projeto de Lei nº 3.826/2013 na forma do Substitutivo nº 2 com a

Emenda nº 11. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto

O Deputado Gilberto Abramo -  Presidente,  registre-se o  meu voto contrário.  Eu

gostaria de fazer declaração de voto. Sr. Presidente, sou favorável ao projeto, mas

alguém poderia me questionar, argumentando que não há lógica em, sendo favorável

ao  projeto,  votar  contrariamente a  sua aprovação.  Meu voto é contrário  porque o

projeto não está bem claro. O Deputado André Quintão muito bem expôs a situação

desse projeto, então minha consciência não me permitiria votar favoravelmente a sua

aprovação. Eu gostaria  de repetir  algumas coisas que o Deputado André Quintão
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disse, mas lendo, para melhor esclarecimento. Ele diz: “O incentivo financeiro poderá

ser  concedido  a  título  de  bolsa,  antecipação  de  pagamento  ou  reembolso  de

despesas”.  “O.k.”,  mas o § 5º  diz:  “A continuidade da concessão de recursos fica

sujeita à avaliação do projeto”. Como se pode cancelar um projeto se já se antecipou

o valor? Claro, antecipou. E aqui não está especificado se pelo fato de o projeto não

ter avançado a pessoa seria obrigada a devolver o dinheiro ao governo do Estado. É

dinheiro público. Esse é um ponto. E aparece o substitutivo, que diz: “Participação de

fundos  mútuos,  investimento  tal  em  empresas  emergentes”.  Investimentos  em

empresas já existentes. Não em empresas que serão constituídas, mas em empresas

que já existem. E não fica claro o valor  que será destinado às empresas. Mas o

Deputado  André  Quintão  disse  que  avançamos.  Em parte,  concordo,  porque  não

pode ser destinado à empresa que tem ligação com parentes, seja lá o que for. Mas e

a um colega, pode? À empresa do meu colega pode? Quais são os critérios para

liberação desse dinheiro, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica? Não há

critério.  Por  essa razão apresentamos uma emenda para  que os  critérios  fossem

discutidos por esta Casa. Mas o escritório extraordinário de não sei do que disse que

não valeria a pena. Então não abrimos mão do direito de discutir. Dessa forma, como

posso votar favoravelmente a um projeto que sei ser um bom projeto, se ele não

deixa  claro  o  destino  do  recurso  público,  do  dinheiro  público? Qual  é  o  valor  do

investimento? Questionei os técnicos. À pessoa física poderá ser de R$50.000,00,

mas  não  está  no  papel;  poderá  ser.  Adiantaram-se  R$50.000,00,  antecipou-se  o

recurso, o projeto não vingou, e aí? Quem vai arcar com esses R$50.000,00? Quem

será responsabilizado pelo fracasso daquele projeto e pelo dinheiro público? Qual

será  o  valor  concedido  a  empresas  emergentes?  Então,  Sr.  Presidente,  segundo

minha  consciência,  não  tenho  como  votar  favoravelmente  ao  projeto.  Por  isso

posicionei-me contrariamente e gostaria que fossem publicadas as razões do meu

voto.

O  Sr.  Presidente  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

34/2013,  do  Governador  do  Estado,  que  incorpora  parcelas  da  Gratificação

Complementar de Produtividade - GCP - instituída pela Lei nº 18.017, de 8/1/2009,

pelo valor da GCP vigente no ano de 2012, e dá outras providências. A Presidência
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verifica,  de  plano,  que  não  há  quórum  especial  para  votação  de  projeto  de  lei

complementar, mas que há para a apreciação das demais matérias constantes na

pauta.

Questão de Ordem

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, pela ordem. Solicito 5 minutos

de suspensão dos trabalhos.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  2  minutos  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.843/2013, do Governador do Estado,

que  reajusta  as  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  que  indica,  institui

gratificação complementar no âmbito da Escola de Saúde Pública - ESP -, institui a

carreira de Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde no Estado de

Minas  Gerais  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de  Justiça  concluiu  pela

constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  A

Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça,  com  as  Emendas  nºs  1  a  8,  que

apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto

na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou, ficando prejudicados o Substitutivo nº

1, da Comissão de Justiça, e as Emendas nºs 1 a 8, da Comissão de Administração

Pública.  Emendado  em  Plenário,  voltou  o  projeto  à  Comissão  de  Fiscalização

Financeira,  que  opina  pela  sua  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  2  com  a

Subemenda nº 1  à Emenda nº 11 e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 19  e pela

rejeição das Emendas nºs 9, 10 e 13 a 18. Com a aprovação da Subemenda nº 1 à

Emenda  nº  11,  ficam  prejudicadas  as  Emendas  nºs  11  e  12.  Vem  à  Mesa  o

requerimento do Deputado Paulo Guedes em que solicita a votação destacada das

Emendas nºs 9 e 16. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o

inciso  XVII  do  art.  232  do  Regimento  Interno.  Vem  à  Mesa  o  requerimento  do
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Deputado Adalclever Lopes em que solicita a votação destacada da Emenda nº 17. A

Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do

Regimento Interno. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério

Correia

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, farei um

encaminhamento rápido do projeto porque já tive oportunidade de expor, de maneira

mais conceitual, o que achamos do projeto como um todo. Agora queria apenas, a

pedido do nosso Líder, Deputado Paulo Guedes, fazer um encaminhamento favorável

à  aprovação  do  projeto,  mas  já  anunciar  também  que  estamos  destacando  três

emendas. Apresentamos várias emendas, mas nos foi possível fazer o destaque de

três.

A primeira  é  a  Emenda  nº  9,  apresentada  pelo  Deputado  André  Quintão,  que

estabelece que o aumento proposto, que será aprovado no projeto, seja retroativo a

1º de março. Isso porque foi feito acordo com o governo, houve todo o trâmite para o

projeto ser aprovado na Assembleia e foi a matéria remetida pelo governo a esta

Casa. O acordo foi feito a partir de 1º de março. Então, nossa emenda é para que o

reajuste tenha validade a partir de 1º de março.

A segunda emenda diz respeito à solicitação do Sindifisco, de reorganização da

estrutura de carreira. A terceira emenda, que diz respeito à solicitação do Sisipsemg,

que também destacamos, é para que seja incluído o Sisipsemg no projeto de lei, os

servidores do Ipsemg, que não foram incluídos nesse procedimento. São essas as

nossas três emendas.

Quero também dizer que aprovamos o projeto, mas o fazemos reiterando as críticas

que fizemos a ele.  O governo tem com os servidores  um diálogo que chamo de

diálogo de mentirinha. O governo impõe determinado percentual, não há negociação;

se  os  servidores  lutam,  são  excluídos  do  cone;  se  há  greve,  são  execrados,

perseguidos, o governo solicita que a greve seja julgada ilegal.  O governo trata o

servidor  público  com  o  velho  estilo  do  choque  de  gestão.  Dizem  que  agora  é  o

choque  de  gestão  quarta  geração,  que  deve  ser  o  choque  do  Mineirão  e  o  da

mineração. O do Mineirão é porque a Minas Arena recebeu, hoje, R$49.600.000,00,

dinheiro  dos  “royalties”  do  minério,  para  bancar  seus  interesses  e  os  de  suas
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empreiteiras. Vejam o absurdo. Havia Deputado dizendo que não havia um centavo

de  dinheiro  público  nessa  historia.  Mas  R$49.600.000,00,  apenas  nesse

quadrimestre, foram para o Mineirão, para a Minas Arena, que não toma conta do

Mineirão. O caso da mineração, que estamos vivenciando, é um vexame em relação

às questões ambientais e sociais, que estão sendo escrachadas.

Para terminar, diria ainda aos servidores que o governo pratica o choque de gestão

com base também, isso me parece evidente, no arrocho em cima do servidor público.

Esse arrocho é tão grande que, durante a greve dos professores, disseram que não

havia - esse foi o discurso - recurso porque o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal

impedia que se desse reajuste aos professores. Os professores ficaram 112 dias em

greve, mas se falava que havia sido ultrapassado o limite prudencial do choque de

gestão. Hoje o governo se vangloria de dizer que, se forem incluídos os aposentados,

vai ficar com o custeio em torno de 40% dos 46,55%, índice correspondente ao limite

prudencial  previsto  na  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.  Se  se  retirarem  os

aposentados, esse índice baixa para 34,4%, isso é até dezembro de 2012. De lá para

cá, a situação de arrocho aumentou; portanto, a folga do governo deve ser maior.

Mas o governo está negociando agora apenas a questão de 2012, não é sequer o

reajuste  de  2013.  Então,  gostaria  de  dar  aos  servidores  públicos  o  exemplo  dos

servidores públicos municipais, que estão fazendo uma greve unificada - da saúde,

da educação, enfim, de todo o serviço público municipal de Belo Horizonte - como

resposta  ao  choque  de  gestão e  ao  arrocho salarial  do  Prefeito  Marcio  Lacerda.

Então, que medida assim seja também preparada pelo servidor público estadual de

Minas  Gerais,  porque  ninguém  aguenta  esse  choque  de  gestão  e  suas

consequências para os servidores públicos.

Vamos  votar  favoravelmente  ao  projeto,  mas  queremos  dizer  aos  servidores

públicos que se trata de miséria;  foi  o que disse outro dia:  é o cobertor  curto.  O

coitado do servidor puxa o cobertor para o peito e descobre o pé; puxa para o pé e

descobre o peito, é o choque de gestão de Aécio e Anastasia, é o choque de gestão

que corta da educação, da saúde, do servidor público, do tropeiro do Mineirão, para

sobrar  para  a  Minas  Arena  e  os  amigos  do  rei.  Vamos  votar  favoravelmente  ao

projeto, mas com as denúncias de que o servidor público realmente tem sofrido na
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mão desse governo com seu choque de gestão. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 2, salvo emendas, subemendas e

destaques.  As  Deputadas e  os  Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Com  a  aprovação  do  Substitutivo  nº  2,  ficam

prejudicados  o  Substitutivo  nº  1  e  as  Emendas  nºs  1  a  8.  Em  votação,  as

Subemendas nº 1 às Emendas nºs 11 e 19. As Deputadas e os Deputados que as

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação

das Subemendas nº 1 às Emendas nºs 11 e 19, ficam prejudicadas as Emendas nºs

11, 12 e 19. Em votação, as Emendas nºs 10, 13 a 15 e 18. As Deputadas e os

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas.

Votação da Emenda nº 9.

Questão de Ordem

Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, antes de fazer o encaminhamento, peço

a V.  Exa.  que faça a  leitura  da  emenda para  que os  Deputados e  os  servidores

públicos prestem atenção a ela.

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Sr. Secretário, para que proceda à leitura da

emenda.

O Sr. Secretário (Deputado Rômulo Viegas) - (- Lê a Emenda nº 9, que foi publicada

na edição do dia 19/4/2013.)

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado André

Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, a leitura da emenda é autoexplicativa.

O governo encaminhou o projeto à Assembleia e, já na Comissão de Constituição e

Justiça, vários sindicatos - aqui mesmo há representantes do Sindifisco, o pessoal da

previdência - fizeram vários questionamentos sobre exclusões e limitações. Por outro

lado, alguns sindicatos também apontavam avanços e a necessidade de se aprovar

mais rapidamente o projeto. Lembro-me de que, naquela votação na Comissão de

Constituição e Justiça, conversei com representantes dos sindicatos e apresentei, em

nome da Bancada do PT, a seguinte proposta: não travaríamos indefinidamente o

projeto,  de  modo que uma parcela  dos  servidores  pudesse ser  prejudicada,  mas
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também  não  poderíamos  aprová-lo  de  qualquer  jeito,  sem  uma  discussão  mais

aprofundada nas comissões ou sem alguns avanços, porque isso prejudicaria uma

parcela dos servidores.

Naquele  momento,  comentei  que,  talvez  pela  ausência  de  um  processo  mais

integrado,  no  qual  mais  segmentos  tivessem  sido  incorporados,  a  Assembleia...

Queria chamar a atenção dos Deputados, pois às vezes eles ficam numa situação

difícil.  Chega  à  Assembleia  um  projeto  que  atende  somente  a  uma  parcela  dos

servidores,  que  legitimamente  quer  acelerar  o  processo.  A parcela  não  atendida,

legitimamente, também quer discutir e apresentar suas emendas. Então, como houve

esse processo de discussão nas comissões, a emenda é clara. Queremos que a lei

tenha validade a partir  do mês em que o governo encaminhou o projeto, ou seja,

março.

Nós temos aqui  vários  casos -  não preciso mencionar  quais  -  de aprovação de

reajustes retroativos. Aprovar reajuste retroativo aqui não é nenhuma exceção. Seria

até um critério isonômico em relação aos servidores do Estado, que já são bastante

penalizados historicamente. Então,  peço aprovação da emenda que concede esse

aumento retroativo a março. Por que março? Porque foi o mês em que o governo

encaminhou o projeto de lei. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 9. As Deputadas e os Deputados que

a  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Rejeitada.  Votação  da

Emenda nº 16.  Com a palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  Deputado Rogério

Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, não vou solicitar a V. Exa. que leia a

emenda, porque é grande, mas em 45 minutos terei tempo de explicar aos Deputados

e Deputadas o motivo de ter solicitado que fosse votada destacadamente. Ela é uma

solicitação do Sindifisco e  procura  viabilizar  a fiscalização também em Municípios

menores do nosso Estado,  para espraiar  as ações de fiscalização pelo interior do

Estado  e,  evidentemente,  pelas  empresas  e  entidades  que  mereçam  ter  a

fiscalização. Coisa hoje dificultada com a carreira da forma como está posta. Então

esse  foi  o  motivo  apresentado  pelo  Sindifisco.  Há  também,  na  justificativa,  a
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expectativa de que isso dê arrecadação a mais aos cofres públicos, se essas atitudes

forem tomadas.

Por que o governo não faz isso? Penso que o governo de Minas Gerais vem, há

muito  tempo,  tendo  uma política  econômica  equivocada  em  vários  sentidos.  Mas

nesse caso específico é uma política de endividamento do Estado. Isso já foi feito na

época em que Fernando Henrique Cardoso era Presidente, e ele endividou o País de

tal forma, que o Brasil rezava na cartilha do FMI. Você se lembra, Deputado Almir

Paraca? O Brasil ficava de joelhos na frente do FMI. Agora é a mesma coisa. Nem os

companheiros do Sindifisco nem os Deputados devem saber que chegou mais um

pedido  de  R$1.125.000.000,00  de  empréstimo.  Chegou  mais  um  pedido  de

empréstimo. Ao invés de arrecadar, pede dinheiro emprestado para pagar em 2015,

para quando o PSDB perder a eleição e o próximo Governador tiver uma dívida ainda

maior. E a capacidade de investimento, inclusive do servidor público, será menor.

Então é a política de endividamento, a mesma feita em relação ao FMI. Existe outra

política possível?

Existe outra prática além dessa de pedir dinheiro emprestado e endividar o Estado?

Existe outra possível? É óbvio que há. O ex-Presidente Lula, por exemplo, teve outra

prática. Hoje não devemos ao FMI, e o Brasil não está na crise posta, que é uma

crise  internacional  enorme.  Minas  Gerais  passou  a  ser  o  segundo  Estado  em

endividamento. É o segundo Estado mais endividado do País. Aqui só se faz isso:

pegar dinheiro emprestado e pagar altos juros.

É isso que vem sendo feito por Aécio Neves, é o que vem sendo feito por Anastasia.

Arrocham  os  servidores  com  o  choque  de  gestão.  Professores  e  professoras,

trabalhadores da educação não têm 25% de aplicação. Na saúde, não se aplicam

também os 12%. Fiscais também ficam mal remunerados, e o governo os chama de

marajás.  Do  restante  dos  servidores,  nem  se  fala.  Eles  recebem  muito  mal.  O

governo faz um tremendo arrocho salarial, chamando isso de choque de gestão, de

quarta geração. Deus me livre do choque que o servidor público toma. Sou favorável

à emenda apresentada, Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 16. As Deputadas e os Deputados que
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a  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Rejeitada.  Votação  da

Emenda nº 17.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Presidente, peço a leitura da emenda. Ela é simples.

Solicito que V. Exa. paralise o tempo, porque apenas a leitura da emenda... Há o

regime de urgência, mas o meu tempo não pode ser contado para leitura da emenda.

O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda nº 17.

O  Sr.  Secretário  -  (-  Lê  a  Emenda  nº  17,  que  foi  publicada  na  edição  do  dia

19/4/2013.)

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério

Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Para encaminhar a votação. Tinha dito a V. Exa. que

nossa bancada tem uma preocupação extrema com o Ipsemg, que é outra vítima do

governo  neoliberal.  É  uma  vítima  que  nos  deixa  entristecidos.  Os  servidores  do

Ipsemg merecem carinho de nosso governo porque, além de cuidarem deles próprios,

cuidam  dos  servidores  públicos  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Cuidam  de  nossos

servidores da administração, da saúde, da educação, da segurança pública, na parte

civil. Vocês, militares, têm IPSM. Estão mais salvos, mais conservados.

Deputado Cabo Júlio, o caso do Ipsemg é sério, e não é a primeira vez que ocorre

isso. O ex-Governador Azeredo praticamente acabou com o Ipsemg. Ele teve uma

recuperação  no  período  Itamar  Franco,  mas  logo  que  o  Aécio  Neves  assumiu  o

governo,  o  Ipsemg  decaiu  novamente.  Hoje  a  situação  desse  instituto  é  de

calamidade,  o  que  afeta  também  os  servidores  públicos.  Essa  é  a  realidade  do

Ipsemg. Há reclamações no interior e na Capital, e todos têm de vir para cá. Voltamos

a  um  período  anterior  aos  avanços  que  tínhamos  no  Ipsemg.  As  reclamações,

Presidente, são em todo o Estado de Minas. Procure saber se no Sul de Minas os

servidores estão contentes com o Ipsemg. V. Exa. ficará sabendo que eles não estão

satisfeitos com o tratamento dado pelo Ipsemg. Os servidores são mal remunerados,

e,  cada  vez  mais,  se  esvai  a  capacidade  do  Ipsemg  de  atender  os  servidores

públicos. E eles hoje nem sequer estão incluídos no projeto. É exatamente isso que

solicitamos.
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Sei que hoje é um dia especial, e os tucanos estão muito nervosos. Eu explicava,

Deputado Almir Paraca, que a nervosia deles se devia ao golpe de mestre da Dilma,

do Lula, do Alckmin, do Afif e do próprio Serra, que abandonaram Aécio Neves em

São Paulo. É o chamado abandono de incapaz. E ele está terrivelmente triste por ter

sido abandonado lá. O Afif passou a ser parte do governo da Dilma. Então eles estão

muito nervosos. Mas, eu lhes pediria que, apesar do estado de nervos, não ficassem

contra os  servidores do Ipsemg. Eles são servidores  muito queridos por  todos os

servidores públicos e por nós também. Eles tratam dos servidores públicos, e esse

tratamento precisa ser feito com muito carinho. Essa é uma emenda simples. Eles

deverão ser incluídos agora no reajuste de 5%, que será pouco. O governo consegue

fazer  isso.  Há brecha para fazer esse arrocho,  que ele já  fez no servidor público

desde o início. Então, contra o choque de gestão, vamos incluir também o Ipsemg no

reajuste aqui apresentado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 17. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam, permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.843/2013 na forma do Substitutivo nº 2,

com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 11 e 19.  À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Declarações de voto

O  Deputado  Gilberto  Abramo -  Sr.  Presidente,  solicito  que  registre  meus  votos

contrários às Emendas nºs 9 e 16.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, senhores Deputados, depois de tudo que

ouvimos, devo trazer a verdade sobre o Ipsemg. Foi justamente no governo Itamar

que aconteceu um dos maiores escândalos de Minas Gerais. Éramos da Oposição

nesta  Casa  e  vamos  trazer  os  documentos  relativos  ao  que  ocorreu  no  Ipsemg

naquele governo. Vamos mostrar o que foi feito no Ipsemg na liderança do PT. Hoje o

que  devo  trazer  para  vocês  é  que  o  Brasil  acaba  de  assinar  com  Cuba  um

memorando  de  entendimento,  concedendo  US$176.000.000,00  para  modernizar

cinco aeroportos cubanos. O Ministro Fernando Pimentel assinou na segunda-feira,

em  Havana,  um entendimento  com  Cuba  e  liberou  US$  176.000.000,00  para  os
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aeroportos cubanos Santa Clara, Holguín, Cayo Coco e Cayo Largo, na Costa Sul de

Cuba.  Pimentel  se  reuniu  com  o  Presidente  cubano  Raúl  Castro  e  assinou  um

memorando. E não tem um centavo para Minas Gerais, para Confins não tem nada,

mas  em  Cuba  o  PT  investe.  Esses  US$176.000.000,00  se  juntam  a

US$1.000.000.000,00 do PT, para modernizar o Porto de Mariel, a 50Km de Havana.

Destinaram  US$1.000.000.000,00,  para  o  Porto  de  Mariel,  em  Cuba,  e

US$176.000.000,00 para modernizar aeroportos, e não há um centavo para nossas

rodovias federais, não há um centavo para o metrô de Belo Horizonte nem para o

Anel Rodoviário. Agora, querem contratar 6 mil médicos de Cuba para trabalhar no

Brasil. Deputado Carlinhos Pimenta, teremos 6 mil médicos cubanos aqui. Imaginem,

senhores,  Cuba  receberá  pelos  médicos  que  está  enviando  ao  Brasil

aproximadamente 2 bilhões do governo federal, e não há recursos para a saúde. A

saúde para o governo federal é zero; a educação é zero; e eles ainda vêm aqui falar

do  governo  de  Minas  Gerais.  Os  governos  dos  outros  Estados  e  dos  Municípios

também estão sofrendo porque o dinheiro do imposto do brasileiro está indo para

Cuba.  O  Ministro  mineiro Fernando Pimentel  investe  em  Cuba.  O que o  Ministro

Pimentel  trouxe  para  Minas  Gerais?  Absolutamente  nada;  zero  para  Confins.  E

querem falar de Aécio Neves, que ligou aproximadamente 230 Municípios de Minas

Gerais,  que  estavam  esquecidos  e  abandonados,  e  que  buscou  recursos  para  o

combate  à  pobreza  rural.  Agora  vem  aqui  o  PT,  que  investe  em  Cuba,  falar  do

governo de Minas Gerais. Não é só Minas Gerais. Vejam, os outros Estados também

estão  buscando  recursos.  O  governo  federal  não  investe  em  Minas  Gerais,  não

investe nos Municípios mineiros. O Ministro Pimentel investe em Cuba. Está aqui: na

segunda-feira,  o  Chanceler  cubano  Bruno  Rodríguez  se  encontrou  com  Dilma

Rousseff e Antônio Patriota. E a Dilma falou que mandou o Pimentel levar dinheiro

para Cuba. São US$176.000.000,00 para os aeroportos cubanos, porque há riscos lá,

e  US$1.000.000.000,00  para  o  porto.  Temos  caminhões  que  estão  há  20  dias

aguardando para embarcar  nos portos  brasileiros,  e o Sr.  Fernando Pimentel  e a

Presidenta Dilma colocam US$1.000.000.000,00 em um porto de Cuba. Parece que

os  Estados  e  os  Municípios  estão  nadando  em  dinheiro.  Minas  Gerais  não  se

esquecerá daqueles que falam aqui contra Aécio Neves, Anastasia e Minas Gerais.



376
____________________________________________________________________________

Eles acham que os mineiros não amam Aécio Neves e Anastasia;  acham que os

mineiros  estão  gostando  de  o  Ministro  Pimentel  e  de  Dilma  Rousseff  levarem  o

dinheiro para fora do Brasil. Imaginem, levar a Fiat para Pernambuco. Portanto, Srs.

Deputados,  há outro lado.  Já estou terminando,  Sr.  Presidente.  O PT gosta é de

investir no Corinthians, o time mais rico do Brasil, no Flamengo e em Cuba. O Eike

Batista é o queridinho do PT, mas o nosso querido é o Senador Aécio Neves, que

muito fez por Minas Gerais. Ele foi reeleito no 1º turno. Governador Anastasia, esta é

a  verdade:  são  US$1.000.000.000,00  do  PT  para  um  porto  em  Cuba  e

US$176.000.000,00 para os aeroportos em Cuba. É lamentável!

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  solicito  que  registre  os  votos

favoráveis de toda a Bancada do PT às Emendas nºs 9 e 16.  Sr. Presidente, quero

declarar voto para explicar porque votei a favor dos servidores públicos. Queria ver os

Deputados declararem voto, em especial os do governo do Anastasia e do Aécio,

explicando por que votaram contra os servidores. Mas não, eles estão preocupados

com Cuba. Sabe aquele discurso pré-1964, anticomunista, que falava do perigo de

Cuba? Se fosse para os Estados Unidos, eles estavam favoráveis. Agora, voltam com

um discurso anticomunista de 1964. Qualquer dia vão fazer a marcha da família e da

propriedade para dar um golpe no Brasil. É impressionante! É claro que os médicos

de  Cuba  são  bem-vindos.  Agora,  o  governo  federal  está  formando  médicos  do

ProUni. Vocês sabiam que o filho do pedreiro se tornará doutor por meio do ProUni,

da  vaga  por  cotas  em  universidades?  Sabem  por  que  não  havia  médicos  aqui?

Porque o PSDB nunca deixou filho de pobre se formar, apenas filho da elite.  É o

discurso elitista de 1964, o que justificou o golpe do regime militar. Naquela época,

eram anticomunistas; agora são “antiPTs”. Mas o discurso é o mesmo. São contra o

operário Lula. “Como pode um operário ter feito tanto, e a elite não ter feito nada?”

Essa elite  não deixou que o filho do pobre se formasse em universidades. Agora

temos negros, filhos de camponeses, de pedreiros e de operários em universidades.

Na  época  dos  tucanos,  isso  não  ocorria.  Ainda  temos  déficit  de  médicos  e  de

engenheiros. Daqui a alguns anos, não teremos mais, graças à política do PT, do

governo popular do PMDB, do PRB, dos partidos que compõem o governo Lula e o

governo  Dilma.  As  elites  nunca  quiseram  que  o  nosso  povo  tivesse  acesso  à
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formação  universitária  ou  a  uma boa  educação.  Por  isso  são  contra  a  vinda  de

médicos cubanos. Ora, se não temos número suficiente de médicos, muito bem, que

venham os médicos de Cuba e possam os médicos daqui receber salários melhores,

o  que  é  justo.  Aqui  em  Minas,  não.  Aqui  temos  o  choque  de  gestão  na  saúde.

Deputada Maria Tereza Lara, certamente V. Exa. fará declaração de voto, porque não

posso conceder-lhe aparte neste  momento.  O que vemos agora  no  Brasil  é  uma

política de formação de trabalhadores nas universidades, por meio de programas de

acesso.  Já  vi  mãe  e  pai  de  família  chorando  ao  verem  seus  filhos  se  tornando

doutores.  Não é  fácil.  Quem diria  que isso poderia  acontecer?  Hoje há  negro  se

tornando médico, filho de pedreiro se tornando doutor.  Noutro dia vi  camponeses,

agricultores  familiares,  assentados  de  reforma  agrária,  virando  engenheiros  civis,

formando-se em universidade. As mães choravam porque não sabiam que um dia

veriam algo tão bonito como a formação de um filho. Antigamente, somente os ricos

faziam  isso.  Por  isso  o  PSDB acha  estranho  trazer  médicos  de  Cuba.  Mas  não

deveriam, pois não deram condições para a formação desses profissionais aqui. Qual

o é custo mensal do curso de Medicina? R$4.000,00? R$5.000,00? Como formar, se

não houver o ProUni? Com o PSDB, com o Fernando Henrique Cardoso, não havia

esse programa. Esse debate é o mesmo que fizemos quando tratamos da questão

dos servidores públicos. Nós, do PT, votamos a favor das emendas do André Quintão

que propunham a data de 1º de março para valorizar o servidor, assim como votamos

a favor dos servidores do Ipsemg para que tivessem um tratamento melhor. O PSDB

votou contra essas propostas. E está implicado com o quê? Com a vinda de médicos

de  Cuba.  Usam  um  discurso  anticomunista  atrasado.  Qualquer  dia  chamarão  a

marcha  da  família  e  da  propriedade  para  derrubar  governo  democrático,  como

fizeram  os  Generais  de  1964.  Estranha-me  muito  um  discurso  tão  retrógrado,

enquanto precisamos de avanços. Parabenizo Cuba por um sistema que possibilita a

formação de médicos. Aliás, vocês viram quantos brasileiros foram estudar lá fora?

Milhares! Se houvesse esse preconceito contra os cubanos aqui, os brasileiros não

estariam lá fora se formando nas grandes universidades,  com bolsa de mestrado.

Vamos  parar  com  essa  xenofobia  contra  médicos  cubanos.  Tenham  dó!  O  Brasil

precisa crescer, fazer intercâmbio com Cuba. Por que só pode fazer intercâmbio com
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os Estados Unidos? É realmente desafiador para o nosso Brasil  acabar com esse

preconceito arraigado. A Presidenta Dilma tem razão. Fico com dó do Aécio, que foi

abandonado em São Paulo.  Mas é  abandono de incapaz;  o Afif  que o diga.  Um

abraço.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, para declaração de

voto, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas - Nós, do PSDB, votamos favoráveis ao Projeto de Lei

nº 3.843, compreendendo, como sempre tenho dito, a situação financeira do Estado

brasileiro nas suas três esferas. Mas é bom relatar aqui que temos problemas em

Minas  na esfera  federal  também.  Veja  bem,  tenho aqui  a  avaliação  do Sindicato

Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - Andes -, responsável

pela publicação “Precarização das condições de trabalho, cargos, vagas. Os efeitos

da expansão quantitativa da educação federal”.  O trabalho traz nove reportagens,

elaboradas a partir de denúncias feitas às sessões sindicais que integram a entidade

em  todo o  País.  Longas jornadas,  más condições  de trabalho  e falta  de  número

suficiente de professores são apenas alguns dos relatos coletados pela publicação. A

Presidente do Andes, a Sra. Marinalva Oliveira, destaca que as instituições federais já

estão  enfrentando esse problema há bastante  tempo.  Estão  faltando laboratórios,

professores e técnicos. Ela destaca também a distribuição de professores e alunos de

forma desigual.  Entre os depoimentos, consta o da publicação do Andes, do Prof.

Luciano Mendonça, da unidade acadêmica de História da Universidade Federal de

Campina Grande, que diz o seguinte: “Antes era raro uma turma de História com 30

alunos. Hoje existem disciplinas com 80 alunos. Estamos no meio do semestre e, até

agora,  não existem professores para várias disciplinas”.  Outro depoimento é o da

Profa. Elen de Carvalho, 42 anos, do câmpus da Universidade Federal do Pará. Por

falta de docentes, ela acumulou, durante quase dois anos, a direção da faculdade e

atividades em sala de aula. Em Bragança, os alunos estão tendo aulas nas escolas

públicas,  enquanto  equipamentos  se  amontoam  nos  corredores  dos  câmpus

universitários,  à  espera  de  conclusão  de  obras  do  Reuni  em  atraso.  O  ensaio

fotográfico de conclusão de curso mostra o mato alto que toma conta dos canteiros

da obra da Universidade Federal Fluminense. Quero dizer com isso, Sr. Presidente,
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que problemas têm em todos os lugares nas esferas federal, estadual e municipal. O

que cabe a nós é buscar essas soluções, mas respeitando o trabalho das pessoas,

sem ofendê-las. Acho que a crítica é muito importante quando fica apenas na esfera

política e administrativa, não levando para o âmbito pessoal.  Então somente essa

declaração de voto, Sr. Presidente. A Bancada do PSDB vota favorável ao Projeto de

Lei nº 3.843. Muito obrigado.

O Deputado Ulysses Gomes - Sr. Presidente, declarando voto ao Projeto de Lei nº

3.843,  gostaria  de  compartilhar  aqui  um pouco do que estamos debatendo nesta

Casa. Deputado Rogério Correia, fico pensando aqui, junto com aqueles que estão

nos acompanhando pela TV, em que mundo estou vivendo. É impressionante como

os Deputados da base do governo têm a capacidade de não enxergar o que acontece

no  Brasil  e  em  Minas  Gerais.  Podemos  comparar  a  educação  nos  10  anos  do

Presidente Lula e da Presidenta Dilma com os 8 anos em que o PSDB governou o

País,  o  sucateamento  das  universidades.  Se  formos  comparar  com  os  grandes

investimentos que tivemos na educação superior,  no ensino técnico, veremos que

mais de 250 escolas técnicas em todo o País - hoje os institutos federais -  estão

crescendo cada vez mais, oferecendo curso, capacitação e técnica de qualidade no

ensino  federal.  Nesta  semana tive  a  oportunidade de  visitar  o  câmpus  da  antiga

Escola Agrotécnica da cidade de Inconfidentes, que dobrou o seu número de alunos.

Hoje são mais de 3 mil. Um investimento gigantesco de ampliação que o governo

federal está fazendo lá. Tenho acompanhado isso nos institutos federais no Sul de

Minas. Aliás, Minas Gerais, Deputado Rogério Correia, foi o Estado mais beneficiado

no que diz respeito aos institutos federais. Temos um em cada Estado no Brasil e

cinco em Minas Gerais. Ou seja, a nossa região do Sul de Minas foi contemplada.

Temos  um  câmpus  sendo  construído  em  Pouso  Alegre,  junto  com  a  reitoria,

responsável em planejar o crescimento, a ação e o investimento das escolas técnicas

em todos os 152 Municípios da nossa região do Sul de Minas. Hoje já há três câmpus

-  Machado,  Muzambinho  e  Inconfidentes  -,  e  agora  estão  ampliando  para  São

Lourenço e para Passos, nossa cidade. Temos avanços nas nossas universidades.

Falo, por exemplo, da Unifei, no quanto se ampliou na estrutura, na valorização dos

professores, na ampliação das vagas para os cursos, em Alfenas, em Lavras. Mas o
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que falar da educação do nosso Estado? Há precariedade de nossas escolas, falta de

investimento  na  estrutura  física  delas,  falta  de  valorização  do  profissional  da

educação,  seja  ele  de  qualquer  área.  Estamos  debatendo agora,  por  exemplo,  o

problema dos profissionais  de educação física.  O sindicato,  na última assembleia

feita, anunciou estado de greve e agora, no dia 5 de junho, entrará em greve. É isso

que estamos vivendo no Estado. Um ano e meio atrás vivenciamos nesta Casa e no

Estado a maior greve da história de Minas Gerais. A educação do Estado parou por

mais  de 100 dias,  porque em Minas Gerais  não se investe na educação, não há

valorização. E mais, não se investe o que a Constituição do Estado prevê, o mínimo

constitucional. Podemos avançar nisso, da educação para a saúde. Não é à toa que a

ação com que entramos junto com o Ministério Público obrigou o Estado a investir

mais  de  R$1.000.000.000,00 a  mais  na  saúde,  porque  não se  investia  o  mínimo

constitucional  nos  últimos  10  anos,  desde  2003,  em  Minas  Gerais.  É  óbvio  que

precisamos de mais recursos na saúde, é evidente que precisamos avançar cada vez

mais, mas é inegável  que boa parte das consequências da saúde no Estado são

porque Minas Gerais não investiu nos últimos 10 anos o que era de sua obrigação

constitucional. Queria ver, quem nos acompanha imagine se no seu Município há um

Prefeito que não invista o mínimo que é obrigado a investir na saúde, por exemplo,

que é de 15%. Ele investe 20%, 25%, 30%, 32% na saúde. Venha um Prefeito investir

menos de 15% para ver se as contas são aprovadas. Mas o Estado de Minas Gerais

não só tem as contas aprovadas como consegue aprovar um termo de ajustamento

de gestão - TAG - que passa por cima da Constituição Federal. Então, Sr. Presidente,

na  nossa  declaração  de  voto  em  apoio  a  esse  projeto  de  lei  queria  registrar  a

incompreensão dessas manifestações, que deixam de enxergar a precariedade dos

investimentos  em  saúde,  educação  e  segurança  pública  do  nosso  Estado,

questionando os avanços que temos tido no governo federal.

Prorrogação da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos  termos do art.  21 do  Regimento  Interno,

prorroga esta reunião até as 19h59min.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  5  minutos  para
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entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.878/2013, do Tribunal de Justiça, que

fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, relativa ao ano de 2013. A Comissão de

Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A  Comissão  de  Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Com a palavra,

para discutir, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, na realidade, não vou fazer a discussão

a  que  tenho  direito.  Usarei  apenas  2  minutos.  É  só  para  informar  que  a  nossa

bancada, apesar dos ataques, de forma sorrateira, dos parlamentares governistas,

especialmente do PSDB, vai cumprir o acordo que o Colégio de Líderes fez hoje no

almoço que tivemos com o Presidente desta Casa e com o Tribunal de Justiça de que

votaríamos hoje este projeto.

A base do governo fez de tudo para que esse projeto não fosse votado aqui hoje. Já

era para  estarmos votando desde as  14  horas.  Já são  18h.  Transformaram uma

reunião  que  era  para  acabar  rapidamente  numa  disputa  eleitoral  de  defesa  do

Senador pelo Rio de Janeiro Aécio Neves.

Quero, assim, dizer que vamos cumprir o acordo, apesar de a base do governo não

se entender nesta Casa. O Deputado Rogério Correia lembrou muito bem que a base

não sabe se é base do governo Anastasia ou se é base para defender os interesses

do ex-Governador e do queridinho do Rio de Janeiro, Senador Aécio Neves. Quando

se fala qualquer coisa a respeito do Aécio, pode haver o projeto mais importante na

pauta que eles se esquecem de tudo, do governo, do Anastasia, dos interesses de

Minas, para defender os interesses pessoais do Senador Aécio Neves.

Assim, repito, a nossa bancada vai cumprir o acordo que fez hoje no almoço com o

Presidente do Tribunal de Justiça, com o Presidente da Casa e com o Colégio de

Líderes.  Mas,  se  fosse  pela  vontade  dos  Deputados  João  Leite,  Lafayette  de

Andrada, Gustavo Valadares e de alguns Deputados da base do governo, isso não
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seria votado hoje. Eles não estão ajudando o governo, estão atrapalhando apenas

para defender os interesses do Senador Aécio Neves.

Assim, estamos encaminhamento favoravelmente ao projeto. A Bancada do Partido

dos Trabalhadores vai votar favoravelmente ao projeto, mas deixando claro que, se

continuar  esse comportamento  desastroso,  desleal  dos  Deputados  do PSDB com

relação aos Deputados de Oposição nesta Casa,  daqui para frente vamos pensar

duas vezes antes de fazer qualquer acordo.

É preciso ficar claro, porque fazemos um acordo, e vêm aqui os Deputados novatos

e desautorizam o Líder Mourão. Ele faz um acordo conosco, mas eles vêm aqui para

a tribuna, fazem o que bem querem e desautorizam os acordos que estamos fazendo

nesta Casa. Para que os acordos futuros não sejam desautorizados por Deputados

da base que não são líderes, fica aqui o nosso apelo e o nosso posicionamento de

que, daqui para a frente, teremos de conversar sobre qualquer acordo em função de

não os  estarem cumprindo.  Estão  deixando o  nosso líder  Mourão numa situação

difícil, porque faz um acordo conosco, mas vêm os Deputados que não são líderes e

o desfazem. Então, as coisas precisam caminhar nesta Casa.

Queria,  inclusive,  mandar  este  recado para  o  governo,  para  o  Presidente  Dinis

Pinheiro, para o Líder do Governo: está difícil  a relação no Plenário, porque meia

dúzia de Deputados desfez tudo que tratamos pela manhã. Quando chega a hora da

votação, tudo é desfeito simplesmente pelo interesse de se defender o Senador Aécio

Neves.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilberto Abramo.

O  Deputado  Gilberto  Abramo*  -  Também  gostaria  de  fazer  uso  da  tribuna,  até

porque serei breve na minha fala. O Deputado Paulo Guedes participou da reunião do

Colégio de Líderes, participou da reunião com o Presidente do Tribunal de Contas -

afinal, faz parte de uma bancada. Como sou do PRB, não estou ligado diretamente a

nenhuma bancada. Por isso não teria nenhum motivo para votar favoravelmente ao

projeto vindo do Tribunal de Justiça. Também não teria motivos para votar com os

projetos  do  Governador,  até  porque  não  tivemos  quórum  para  nada.  Mas,  por

consideração  ao  pedido  do  Deputado  Adalclever  Lopes,  não  serei  motivo  de

obstáculo à votação do projeto do Tribunal de Justiça. Isso não significa que não o
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seremos no futuro.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  serei  breve.  Queria  apenas

esclarecer que tenho um interesse muito grande nesse projeto. Creio que o Deputado

Sargento  Rodrigues  tem  também  muito  grande  interesse.  Participamos  com  o

Deputado  Durval  Ângelo  de  uma negociação  entre  os  servidores  da  Justiça  e  a

direção do Tribunal de Justiça sobre a greve da categoria. Nós nos propusemos a

intermediar a negociação e o fizemos por meio da Comissão de Direitos Humanos.

Buscamos uma mediação em um momento difícil da greve, uma greve grande. Foi a

primeira vez em que a Justiça se unificou em suas instâncias. Os três Sindicatos -

Sinjus, Serjusmig e Sindojus - se unificaram em uma greve grande. Essa greve teve

como pano de fundo as condições de trabalho e econômicas muito ruins do servidor,

que vêm há muito tempo se deteriorando aos olhos dos servidores de Minas Gerais.

Hoje, infelizmente, é mais um índice negativo: é o 22º pior salário da Justiça no

Brasil. É evidente que isso se deve ao aporte financeiro que o governo do Estado dá

à Justiça mineira. É o 22º pior salário da Justiça. Isso levou os servidores da Justiça a

uma greve que extrapolou a 1ª e a 2ª instâncias. Os servidores públicos acumularam-

se em todos os lados.  Foi uma greve radicalizada,  com passeatas na rua. Quem

imaginava? E também com muita contradição na própria imprensa,  que procurava

dizer  que os  servidores  eram  marajás  do  serviço  público  do  Judiciário.  Eles,  em

audiência pública aqui, comprovaram o que é hoje a situação do servidor da Justiça,

do Judiciário mineiro. Eles trabalham em condições precárias. Em alguns fóruns eles

trabalham até em condições subumanas. Há esgoto perto dos próprios fóruns, alguns

não têm condições de alojar os servidores. A questão salarial da grande maioria que

nos foi demonstrada é muito grave. É claro que existem exceções, mas é a imensa

maioria.

Esse era o quadro real dos servidores da Justiça. A greve foi considerada ilegal pelo

próprio  Tribunal  de  Justiça  em  um  primeiro  momento,  mas,  depois,  o  Supremo

Tribunal Federal a considerou legal. Entramos nesse período com uma negociação

que foi possível fazer.

Contei  essa  história  para  dizer  que,  do  processo  de  negociação,  resultou  a
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paralisação  dos  trâmites  desse  projeto  que  está  sendo  votado  hoje,  aqui  na

Assembleia, até que o Tribunal de Justiça enviasse um substitutivo para aprovarmos.

Hoje  pela  manhã,  segundo  o  que  me  informou  o  meu  Líder,  Deputado  Paulo

Guedes,  o  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  nos  solicitou  que  aprovássemos  o

projeto em 1º turno, comprometendo-se a remeter um substitutivo para o 2º turno.

Esse substitutivo vai  conter  um aumento do percentual,  que estava em 5%, para

6,32%, se não me engano, mas com um abono de R$1.300,00, que também será

reajustado a cada ano. Isso também será incluído no substitutivo. Como o Presidente

do Tribunal de Justiça nos deu a garantia de que isso será feito e como temos toda a

confiança  nele,  no  Tribunal  de  Justiça  e  nos  Desembargadores,  vamos  votar

favoravelmente. Mas queria ressaltar esta questão, porque julgo importante relatar o

acordo a que se chegou: o projeto que estamos votando hoje terá de ser votado em

2º  turno  com  esse  substitutivo.  Portanto,  já  peço  aos  Deputados  atenção  ao

substitutivo que virá.

Para terminar, Sr. Presidente, quero abordar rapidamente dois assuntos que têm

relação com esse. O primeiro é a greve dos servidores municipais de Belo Horizonte

em  quase  todos  os  setores.  Em  Minas,  também  se  avizinha  uma  greve  de

professores, marcada para 5 de junho. Parece que o governo do Estado não está

nem  aí,  mas,  quando  chegar  o  dia  5  de  junho,  na  véspera  da  Copa  das

Confederações, e as escolas pararem, não venham dizer que a culpa é do Sind-UTE,

das professoras, da Oposição ou até mesmo de Cuba - pois agora até Cuba tem

culpa no cartório. Não venham me dizer que a culpa é do Pimentel ou, muito menos,

da Dilma. Se vier uma greve dos professores estaduais no dia 5 de junho, a culpa

será do governo do Estado, que não quer  negociar com os professores de forma

alguma. Lembro que ele está avisado. A direção do Sind-UTE vem falando isso há

muito  tempo,  em assembleias,  e  tentando negociações,  mas absolutamente nada

disso é considerado. Esse é o quadro que encontramos no Estado de Minas Gerais.

Sr.  Presidente,  além  de  lembrar  essa  greve  nos  âmbitos  municipal  e  estadual,

queremos dizer que vemos aqui uma inversão de valores, como o Deputado Paulo

Guedes falou, com muita consciência. A base do governo Anastasia acha que é base

de oposição  à  Dilma.  Os Deputados  acham que estão no Congresso Nacional  e
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querem  fazer  aqui  o  que  o  Senador  Aécio  Neves  não  faz  no  Senado,  porque

raramente vai lá ou, quando vai, não dá notícia. Então, querem substituir a sua base

de Deputados Federais e fazer o que eles não fazem em Brasília. Assim, viram base

federal. Essa é a realidade que vemos em Minas Gerais.

A base do governo Anastasia é, dessa forma, base do Senador Aécio Neves; base

de oposição à Dilma, Deputado Almir Paraca. Mas eles não foram eleitos para ser

oposição  à  Dilma;  foram  eleitos  principalmente  para  governar  com  Anastasia.  A

conclusão a que chego é que o Governador Anastasia não tem base aqui. Às vezes,

fico  com  dó  do  Governador  Anastasia,  porque  os  Deputados  aqui  são  fiéis  ao

Senador Aécio Neves e a tudo o que ele faz de errado, seja o que for. Quando se fala

no Senador  Aécio  Neves,  eles  fazem obstrução até  aos projetos  de  interesse do

Governador Anastasia. Então, como a oposição que fazem é ao governo da Dilma, o

quadro que se dá aqui, na Assembleia, é que a base do Governador Anastasia não

vem às reuniões, mas basta que falemos para que eles também se inscrevam. Como

deveriam  ser  base  do  Anastasia,  Deputado  Paulo  Guedes,  eles  deveriam  estar

aprovando os projetos do Anastasia, e não, fazendo oposição à Dilma. Mas fazem

oposição  até  a  Fidel  Castro;  até  oposição  a  Cuba  fazem  aqui.  Mas,  sustentar  o

governo Anastasia, isso a base do governo não faz.

* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Como a base do governo não está presente, peço a

V. Exa. que encerre de plano a reunião, por falta de quórum.

O Deputado Paulo Guedes - Deputado Rogério Correia, tínhamos feito um acordo

para...  O João retirou...  Eu gostaria...  Sr.  Presidente,  eu gostaria,  pela ordem, de

solicitar, fazer um apelo ao Deputado Rogério Correia...

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, peço para suspender a reunião

por 2 minutos.

O Deputado Paulo Guedes - Só um minuto, Deputado Lafayette de Andrada. Eu fiz

um apelo ao Deputado Rogério Correia, e a nossa bancada está de acordo que vote.

Faço também um apelo ao Deputado João Leite para que retire sua inscrição para se

manifestar, para podermos votar aqui, hoje, e resolver esse problema de uma vez por
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todas.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, há um acordo das Lideranças

envolvendo o Líder do PMDB, aqui presente, o Deputado Adalclever Lopes; o Líder

do PT, Deputado Paulo Guedes; o Líder do PSDB e do Bloco, que sou eu; o Líder do

PV, aqui presente. Então, há um acordo de Lideranças no sentido de votarmos esse

projeto.  Assim,  solicito  a  V.  Exa.  que  dê  continuidade  aos  trabalhos  na  forma

acordada.

O Deputado Rogério Correia - Atendendo ao apelo do meu Líder, Deputado Paulo

Guedes, vou retirar a solicitação que fiz de verificação de quórum.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.  Encerra-se a discussão. Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto

de Lei nº 3.878/2013. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Declaração de Voto

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, primeiro, gostaria de dizer, mais uma

vez, que conseguimos, depois de muito esforço do nosso bloco - não é, Deputado

Rogério Correia? -, do nosso futuro bloco - não é, Deputado Adalclever Lopes? -,

ajudar o governo a aprovar matéria na Casa. Nunca vi  uma base tão desafinada

como a base do Anastasia aqui  na Casa. Eles se esquecem que são Deputados

Estaduais, que o Governador é o Anastasia, e não o Aécio. O Aécio está no Senado.

Então,  creio  que  está  na  hora  de  o  Governador  chamar  essa  turma,  Deputado

Rogério, e colocar pulso, dizer que ele é que é o governo. Está difícil. Tudo que o

Líder do Governo combina conosco, os defensores de Aécio aqui, na Casa, distratam.

Era  para  termos  votado  esse  projeto,  Sr.  Presidente,  às  14  horas,  e  o  estamos

votando agora, às 18h18min. Ou seja, 4 horas depois. E mesmo assim porque o Líder

do  PMDB,  Deputado Adalclever  Lopes,  fez  um  apelo.  Eu  estou  aqui  e  fiz  vários

apelos para que conseguíssemos votar, porque, se dependesse da vontade de alguns

Deputados do PSDB nesta Casa, nada teria sido votado hoje. É por isso que quero

aqui, nesta declaração de voto, chamar a atenção. Acho que a base governista nesta

Casa precisa afinar o discurso. Nunca vi uma base tão desorientada, porque eles se

preocupam apenas em defender os interesses pessoais do queridinho deles, que é o
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Aécio  Neves,  esquecendo-se  das  questões  de  Minas,  esquecendo-se  de  que  a

segurança em Minas está um caos completo, que falta viatura para a Polícia Militar

em Montes Claros, onde há 40 viaturas quebradas no pátio porque o Governo não

passa, Deputado Adalclever Lopes, R$150.000,00 para consertar as 40 viaturas da

Polícia Militar em Montes Claros. Há seis anos a regional da Polícia Civil de Januária

não  recebe  uma  viatura.  Em  São  João  das  Missões,  onde  há  a  maior  reserva

indígena de Minas Gerais, não há nenhuma viatura. A única viatura que há em São

João das Missões está quebrada há meses, e só há dois policiais. Lá ocorre tiroteio

em praça pública. Na semana passada mesmo, mataram um lá. Então, as coisas

estão assim. A violência tomou conta. O “crack” chegou até as comunidades rurais. E

o  governo  não  se  entende  com  sua  base,  não  vota  os  projetos,  não  resolve  o

problema da segurança pública, não resolve o problema da educação, não resolve o

problema dos servidores, não resolve o problema da dengue,  que infestou Minas

Gerais,  não  resolve  o  problema  da  saúde,  dos  hospitais.  Estava  na  hora,  por

exemplo,  de  o  governo  fazer  uma intervenção  em  Montes  Claros.  O  Prefeito  da

cidade  simplesmente  resolveu  cortar  todos  os  repasses  do  principal  hospital  da

região,  que  é  a  Santa  Casa.  Trata-se  de  um  hospital  de  mais  de  140  anos  de

existência, de serviços prestados a Montes Claros e a todo o Norte de Minas. Aí vem

o Prefeito, que não desce do palanque, que está no palanque até agora, e corta os

recursos da Santa Casa. Não só os do Município, ele está retendo ainda os recursos

que o Estado mandou, que o governo federal mandou, e as pessoas, morrendo nos

corredores sem poder receber tratamento, porque os hospitais estão sem o repasse

dos recursos. Então fica aqui um pedido para que o Prefeito Ruy Muniz desça do

palanque. Desce do palanque, Ruy, as eleições acabaram. Está na hora de governar.

A cidade está abandonada. É buraco para todo lado, é lixo para todo canto. Ainda

nenhuma obra foi realizada por essa administração, e você ainda toma a atitude de

cortar os recursos da Santa Casa e dos hospitais da cidade. Belíssima atuação do

Prefeito! Vejam que coisa ridícula essa ideia de jerico do Prefeito de Montes Claros

de cortar os recursos da Santa Casa. Portanto, fica aqui um apelo para que o Prefeito

desça do palanque, resolva o problema da saúde da cidade, ou então, se isso não

acontecer, que o Governador do Estado e o Secretário de Saúde tomem providências
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e  façam  uma  intervenção  na  saúde  em  Montes  Claros.  Lá  está  precisando  de

intervenção.  Acorda,  Governador;  acordem,  autoridades  da  saúde.  Não  podemos

aceitar que um Prefeito resolva parar os serviços de saúde, porque, quando corta o

dinheiro da Santa Casa, ele para a saúde, não só de Montes Claros, mas de todo o

Norte de Minas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr.  Presidente -  Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei  nº  1.631/2011, do

Deputado Arlen Santiago, que altera dispositivos da Lei nº 15.975, de 12 de janeiro de

2006,  que cria  o Fundo Estadual  de  Cultura -  FEC - e dá outras  providências.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto.

Com a palavra, para discutir, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Dado o avançar da hora e o acordo feito pelo Líder do

nosso  partido,  Deputado  Paulo  Guedes,  para  que  pudéssemos  votar  os  projetos

acertados com a Liderança do Governo, não usarei todo o tempo, até porque acredito

que em 10, 15 minutos possa aqui explicitar, de maneira muito clara, a nossa posição.

O projeto do Deputado Arlen Santiago na verdade recebeu, durante a tramitação,

um substitutivo  encaminhado pelo governo estadual.  Esse substitutivo do governo

estadual  basicamente  reduz a  contrapartida  das  empresas  que  aderem  à  Lei  de

Incentivo à Cultura. Hoje ela prevê que as empresas deem como contrapartida ao

imposto que é compatibilizado para a aplicação na cultura 20%. Então, hoje cada

empresa que adere a essa lei, que aceita patrocinar um projeto cultural,  tem uma

compensação  de  80% do ICMS devido  e  paga,  por  meio  de  moeda corrente  ou

serviços ou material, 20%. O que o substitutivo do governo pretende? Pretende que

empresas de pequeno porte ofertem a contrapartida de 1%; de médio porte, de 2%; e

de grande porte, de 5%.

Esse substitutivo do governo gerou um imenso debate na área cultural de Minas

Gerais. Existem visões muito diferentes em relação à contrapartida. Quando as leis

de incentivo surgiram no País, a lei nacional e as leis estaduais, a contrapartida era

exatamente a forma de se tentarem captar no mercado mais recursos para a área

cultural, uma vez que a empresa que teria compensação do seu imposto devido teria

retorno por  meio do  “marketing”  cultural.  Esse foi  o  espírito  das leis  de incentivo
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cultural.  O  empresário  tem  uma parte  do  imposto  compensado,  entra  com  outra

parcela e tem como retorno a sua propaganda, o “marketing” cultural. Com a crise

econômica internacional - esse é o argumento apresentado pelo governo -, haveria

uma tendência de as empresas diminuírem a sua adesão ao mecanismo de incentivo

cultural. Esse é o argumento central do governo. Com isso, a proposta busca diminuir

essa contrapartida.

Quero deixar clara uma posição, que não é apenas minha, mas também de alguns

segmentos da cultura. Entendemos que diminuir a contrapartida do pequeno e médio

empreendedor pode ser um mecanismo indutor de descentralização de aporte na Lei

de  Incentivo  à  Cultura.  Por  quê?  Porque  uma  pequena  empresa,  um  pequeno

empreendedor  do interior  pode ser sensibilizado por  um projeto cultural de cunho

regional. Digo “pode ser” porque, hoje, na prática, quem adere à Lei de Incentivo à

Cultura são as grandes empresas. Então, vamos admitir que essa redução para 1%,

2%, para empresas de pequeno e médio porte seja um bom caminho. Quero deixar

claro que tenho muitas dúvidas; diria até que não concordo com a ideia de que a

melhor alternativa seja diminuir muito a contrapartida das grandes empresas, porque

elas,  tenho  quase  que  convicção  disso,  não  teriam,  hoje,  necessidade  dessa

diminuição em face de seus lucros, mesmo em um cenário de crise econômica. Se

pegarmos a lista das maiores empresas que patrocinam, hoje, a cultura no Estado por

meio de lei de incentivo cultural, perceberemos que se trata de empresas que estão

imunes à crise econômica internacional. Então, se fizermos por alto uma conta, com

os dados disponíveis, do que o Estado vai ou poderá deixar de arrecadar direta ou

indiretamente por meio da redução de contrapartida, você pode apurar com duas, três

grandes  empresas valores  aproximados de R$2.000.000,00,  R$3.000.000,00.  Fico

me  perguntando  se,  com  essa  carência  de  apoio  às  manifestações  culturais  de

congado,  banda,  teatro  e  cultura  popular,  seria  justo  o  Estado  abrir  mão  desse

recurso em função de dificuldade de captação.

Na verdade, acredito que seja mais uma chantagem das grandes empresas, que

estão querendo ter um “marketing” cultural com menos dispêndio financeiro do que

outra coisa. Nesse sentido, outro aspecto é que a vigência da lei seria de 10 anos, o

que,  no  meu  entendimento,  é  outro  equívoco.  Se  você  muda  um  critério  de
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contrapartida  porque o mundo vive  uma turbulência  econômica internacional,  que

aliás não chegou tão forte ao Brasil  graças às medidas econômicas dos governos

Lula e Dilma, mas chegaram de algumas maneiras... Se é uma crise momentânea,

como fazer uma mudança para 10 anos? Não vejo motivo para isso.

Discutimos muito, fizemos audiência pública e até entendo, aliás  fiz um apelo à

bancada  para  votarmos  esse  projeto  hoje  porque,  enquanto  não  há  uma  regra

definida, há uma paralisação da adesão à Lei de Incentivo à Cultura. Se o empresário

sabe que tem um projeto que pode reduzir a contrapartida de 20% para 1%, de 20%

para 2% e de 20% para 5%, ele não vai querer fazer adesão na regra antiga. Então

temos  de  definir  isso  logo,  para  não  atrapalhar  os  projetos  culturais  em  Minas.

Entendo  também  que  os  empreendedores,  os  gestores  e  os  produtores  culturais

querem  a  redução  da  contrapartida,  aliás  um  segmento  quer,  o  outro  não.  Até

entendo a posição dos que querem, apesar  de discordar  dela.  Por  quê? Porque,

como eles têm dificuldade de captação, acham que reduzir a contrapartida facilitará

essa captação.

A experiência mostra que talvez isso não seja tão automático, mas entendo que

eles estejam pressionando legitimamente a Assembleia para aprovar esse projeto por

esse motivo. Advogo em favor da tese daqueles que acham que lei de incentivo sem

contrapartida não faz sentido. Aí  é melhor  pegar  o recurso do Tesouro, alocar no

Fundo Estadual  de Cultura,  criar  um conselho  estadual  deliberativo  com ampla  e

plural representação dos segmentos da cultura para aprovar os projetos prioritários

na área cultural do Estado de Minas Gerais. Assim, não seria um projeto da empresa

A ou B ou C. Esse seria o caminho mais natural, o chamado Fundão. Em vez de

pegar o imposto que o Estado deixaria de arrecadar da empresa, colocaríamos esse

valor  no  Fundão  e  um  conselho  definiria  as  prioridades,  porque  hoje  há  uma

perversidade. A grande empresa financiadora de projetos culturais não quer financiar

o  congado,  a  banda  do interior  e  o  grupo de teatro  do  Jequitinhonha,  mas  quer

financiar os grupos que dão mais retorno em termos de “marketing” cultural, porque

assim patrocinaria os grandes “shows”, que têm visibilidade. Aí não seria o “show” da

Secretaria de Cultura, mas da empresa A, o nome da empresa A cultural. E isso é

uma grande propaganda, um grande “marketing” cultural.
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Discuti  esse  assunto  na  audiência  com  vários  segmentos  culturais  e  com  a

Secretária  Eliane  Parreiras.  Queria  manifestar  o  nosso  reconhecimento,  o  nosso

carinho à Secretária Eliane Parreiras, pela abertura ao diálogo e pelo trabalho da sua

equipe. Ela prestou muita atenção nos fundamentos da nossa conversa. Discordava

de  algumas  opiniões  dela,  e  ela  de  algumas  minhas.  Em  alguns  casos  houve

convergência de opiniões. Nesse processo de diálogo, percebi que há uma maioria

consolidada nesta Casa, onde a maioria é governista,  para aprovar  a redução da

contrapartida.  Repito.  Concordo  com  a  redução  da  contrapartida  de  pequenos  e

médios empresários, porque pode ser uma forma de estimular, nas regiões de Minas,

a captação de recursos de projetos culturais com vocação regional.

É uma aposta. Não concordo com a redução geral para as grandes empresas. A

forma de tramitação do projeto faz com que seja feita em Plenário uma votação em

que poderíamos não ter o ganho na contrapartida. Quem sabe, em vez de ser 5%,

não poderiam ser 15%? Politicamente, percebemos que isso não ocorreria.

Ficou pendente a questão do prazo. Vou utilizar o mesmo raciocínio utilizado para

análise do projeto anterior. Perder a emenda da contrapartida, e essa contrapartida

ainda perdurar por 10 anos, seria muito ruim. Chegamos a avançar no Substitutivo nº

3, que foi depois aprovado, com vencido, como Substitutivo nº 1, prevendo a vigência

até 2019. Mesmo assim, considero um lapso de tempo muito longo. Conversei com a

Secretária Eliane Parreiras. Parti até de seus argumentos. Não por uma questão de

princípios, mas por uma questão momentânea relativa à crise econômica, porque não

imagino, não torço, não acredito que teremos uma crise econômica que se prolongue

até 2019. Considero mais difícil aumentar a contrapartida de setor empresarial que

depois prorrogar uma lei.

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, conversei com alguns segmentos culturais que

querem  aprofundar  esse  debate.  A Deputada  Luzia  e  o  Deputado  Elismar  Prado

deram grande contribuição. A partir de uma previsão na lei de que essas alterações

serão monitoradas durante um período, com gráficos, com resultados, por três anos,

fizemos  uma  proposta  intermediária  para  o  governo  no  seguinte  sentido:  não  é

possível ganharmos aqui, no voto, a contrapartida para as grandes empresas. Essa

proposta, no próprio segmento cultural, não tem a unidade necessária. É importante
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dizermos isso. Uma coisa é um consenso no meio cultural, com galerias cheias, com

uma visão consolidada de que precisamos segurar a contrapartida total de 20%. Se

houvesse  esse  consenso  absoluto,  talvez  tivéssemos  mais  facilidade  de

convencimento. Isso não ocorreu. Há divergências.

Diante disso e diante do risco de termos um prazo muito alongado da vigência da

redução da contrapartida, houve, por parte do Colégio de Líderes, a apresentação de

uma emenda que reduz a vigência da lei para o ano de 2016. Com a vigência da lei

até esse ano, mais a comissão de monitoramento dos resultados, teríamos elementos

suficientes  para  quem  estiver  aqui  em  2016  analisar  a  conveniência  ou  não  do

prolongamento ou não da vigência da lei. Esse foi o encaminhamento.

Queria  novamente  falar  sobre  a  minha  posição  de  princípio,  sobre  o  meu

entendimento sobre lei de incentivo. Talvez esse não seja o caminho mais adequado

para o Estado.  Eu manteria a contrapartida das grandes empresas.  A gestora da

cultura no Estado de Minas Gerais tem afirmado que, com essa contrapartida, num

período de crise, haverá risco de não captação de recursos.

Com um gesto de confiança nos argumentos da gestora estadual da cultura, com a

emenda que vai prever o monitoramento dos resultados dessa mudança e com uma

consulta a alguns segmentos culturais, que querem fazer esse debate mais amplo no

Estado,  quem  sabe  o  movimento  cultural  em  torno  de  uma  proposta  melhor  de

contrapartida e de funcionamento de fundo se unificará?

Queremos  dizer  que,  independentemente  de  lei  de  incentivo,  defendemos  mais

recursos ordinários do Tesouro para o Fundo Estadual de Cultura, que, a meu ver,

pode ser a forma mais democrática de permitir o acesso ao recurso da cultura pelos

grupos espalhados pelo Estado de Minas Gerais. Para não atrapalhar a captação de

recursos na área da cultura e contando com a compreensão do Deputado Sargento

Rodrigues, que também defende sua categoria honrosa e batalhadora nesta Casa,

assim  como  defendemos  também  a  cultura  no  Estado  de  Minas  Gerais,  vamos

encaminhar a votação pela aprovação da emenda de Líderes, que reduz o prazo de

vigência da lei para 2016, marcando aqui a nossa posição. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
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- Vêm à Mesa:

EMENDA Nº 1 AO SUBSTITUTIVO Nº 1 AO VENCIDO EM 1º TURNO DO PROJETO

DE LEI Nº 1.631/2011

Dê-se ao “caput” do art. 18-A, a que faz referência o art. 3º, a seguinte redação:

“Art. 3º - (…)

Art. 18-A - Do exercício de 2013 a 31 de dezembro de 2016, o valor dos recursos

deduzidos na forma do art. 3º, bem como dos recursos repassados na forma do inciso

II do § 1º do art. 5º, será, no máximo, de:

(...)”

Sala das Reuniões, 7 de maio de 2013.

André Quintão 

ACORDO DE LÍDERES

Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos membros do

Colégio de Líderes, acordam seja recebida emenda ao Projeto de Lei nº 1.631/2011,

com vistas a alterar o “caput” do art. 18-A a que faz referência o art. 3º da proposição.

Sala das Reuniões, 7 de maio de 2013.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no  decorrer  da  discussão,  foi  apresentada  ao projeto  uma emenda  do  Deputado

André  Quintão,  que recebeu  o  nº  1,  e  que vem  apoiada por  Acordo  de Líderes,

subscrito pela totalidade dos membros do Colégio de Líderes, e que, nos termos do §

4º do art. 189 do Regimento Interno, será submetida a votação independentemente

de  parecer.  Em  votação,  o  Substitutivo  nº  1,  salvo  emenda.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.  (- Pausa.) Aprovado.

Em  votação,  a  Emenda  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  a  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 1.631/2011 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em

1º turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão,  em 2º turno, do Projeto de Lei nº  2.573/2011,  do Deputado Gustavo

Valadares,  que  confere  ao  Município  de  Itabira  o  título  de  Capital  Estadual  do

Tropeirismo. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
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a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 2.573/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 33/2012, do Deputado

Sargento Rodrigues, que acrescenta artigo à Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969.

A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  As  Comissões  de  Administração  Pública,  de

Segurança Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência verifica, de plano, que não

há quórum especial para votação de projeto de lei complementar, mas que há para a

apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.412/2012, do Deputado Gilberto

Abramo,  que  institui  o  Dia  Estadual  da  Conscientização  para  Doação  de  Leite

Humano. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma

do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do

projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de Justiça.  Em discussão,  o

projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o

Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,  aprovado,  em  turno  único,  o

Projeto de Lei nº 3.412/2012 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 257/2011, do Deputado Elismar Prado,

que dispõe sobre a política estadual de incentivo ao direito dos alunos da rede pública

estadual  de  terem  acesso  ao  cinema.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A

Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. As

Comissões de Cultura e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto

na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  da  Comissão  de  Educação,  e  pela  rejeição  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
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inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 2. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.  (- Pausa.) Aprovado.

Com a aprovação do Substitutivo  nº  2,  fica prejudicado o Substitutivo  nº  1.  Está,

portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  257/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 2. À Comissão de Educação.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.839/2011,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva, que institui a Política Estadual de Mobilização para Doação de Medula

Óssea em Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto.  A  Comissão  de  Saúde  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.  (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.839/2011 na forma do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Saúde.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.176/2011, do Deputado Leonardo

Moreira, que disciplin a a venda eletrônica de produtos e serviços por meio de sítios

de compra coletiva pela internet e estabelece critérios de funcionamento para essas

empresas no Estado e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. As Comissões de

Defesa  do  Consumidor  e  de  Fiscalização  Financeira  opinam  pela  aprovação  do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo

emenda.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se

encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Com  a  aprovação  do  Substitutivo  nº  1,  fica

prejudicada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

2.176/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Defesa do Consumidor.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.193/2012, do Deputado Dilzon Melo,

que autoriza  o Poder  Executivo  a doar  ao  Município  de Santana do Manhuaçu o

imóvel  que especifica.  A Comissão de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade do

projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em
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discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas

e  os  Deputados  que  a  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.193/2012 com

a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.252/2012, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005, que institui as carreiras do

Grupo de  Atividades  de Cultura  do  Poder  Executivo,  e  dá  outras  providências.  A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a

Emenda nº 1, que apresenta. As Comissões de Cultura e de Fiscalização Financeira

opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de Administração Pública. Em discussão, o

projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Gilberto Abramo.

O Deputado Gilberto Abramo* - Sr. Presidente, antes de entrar diretamente nesse

projeto, mais uma vez gostaria de lembrar o descaso com a cidade de Comercinho.

Tenho dito que, na cidade de Jequitinhonha, o governo teve interesse de construir

uma ponte no valor de R$12.000.000,00, mas não teve sensibilidade para construir

um reservatório em Comercinho. Fico questionando se essa ponte que foi construída

é,  de  fato,  para  atender  às  500  famílias  que  lá  estão  ou  se  há  outro  interesse

particular sendo atendido.

Nesta semana encaminharei ao Ministério Público o pedido de investigação sobre

terras  adquiridas  na  referida  região  e  sobre  as  ligações  das  pessoas  que  as

adquiriram, porque as informações que nos chegam é que esta ponte simplesmente

foi  construída  para  facilitar  o  transporte  de  eucalipto.  Então,  vamos  solicitar  ao

Ministério Público uma investigação. Gostaria de iniciar a discussão do Projeto de Lei

nº 3.252, mas sei que não temos quórum para votação. Então, por consideração ao

Deputado Sargento Rodrigues, que tanto deseja que seu projeto seja votado e que

seja encerrada a discussão - e espero que quando chegar a vez do meu projeto ele
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vote favoravelmente a ele -, não vou, de maneira alguma, pedir o encerramento da

reunião.

* - Sem revisão do orador.

O Sr.  Presidente -  Não há outros  oradores inscritos.  Encerra-se a discussão.  A

Presidência informa ao Plenário que as emendas encaminhadas pelo Governador do

Estado  por  meio  da  Mensagem  n°  273/2012,  publicadas  em  23/8/2012,  foram

contempladas no parecer da Comissão de Administração Pública e serão arquivadas,

nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno.

Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Em votação, a

Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de

Lei nº 3.252/2012 na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1. À Comissão de

Administração Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.271/2012, do Deputado Sargento

Rodrigues,  que  torna  obrigatória  a  notificação  aos  órgãos  de  segurança  pública,

especialmente à Polícia Militar e à Polícia Civil, do ingresso na rede de atendimento à

saúde  de  pessoa  ferida  com  arma.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A

Comissão  de  Segurança  Pública  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em  votação,  o  Substitutivo  nº  2.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Com  a  aprovação  do

Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º

turno, o Projeto de Lei nº 3.271/2012 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de

Segurança Pública.

Declaração de Voto

A Deputada Luzia Ferreira - Muito obrigada, Deputado Paulo Guedes e Deputado

Sargento Rodrigues.  Gostaria de registrar  o meu agradecimento a esta Casa e a

todos que colaboraram até esta hora para que aprovássemos o projeto de lei, aqui
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discutido pelo Deputado André Quintão, que alterou a Lei Estadual  de Incentivo à

Cultura. Essa lei diminui a contrapartida devida pelas empresas no financiamento de

atividades culturais. Há uma grande expectativa de todo esse segmento no Estado de

Minas, já que, com a crise econômica, os produtores, mesmo tendo a possibilidade

de captar recursos através da carta concedida dentro das normas pelo governo do

Estado, não têm conseguido atrair financiadores para os projetos culturais. Alegam

que  a  crise  econômica  tem  diminuído  suas  atividades  e,  portanto,  não  possuem

recurso  extra  para  destinar  a  essas  atividades.  Em  Minas  Gerais  a  diversidade

cultural  é imensa.  O tamanho dos espetáculos é muito diferenciado, temos desde

espetáculos pequenos em uma cidade do interior até aqui na Capital, que tem por si

só uma visibilidade, portanto mais capacidade de atrair investimento para financiar os

espetáculos. A população do interior  está ficando absolutamente sem condição de

financiar  as  suas  atividades.  Então,  queria  falar  da  relevância  dessa  lei  que  foi

encaminhada pelo governo do Estado, por meio de um pacto de reivindicação, de

uma  petição  do  segmento  cultural  de  todas  as  áreas  em  Minas  Gerais.  Ele  a

encaminhou no final do ano passado, mas não foi possível votarmos. Fizemos uma

audiência  pública  das  mais  representativas,  ouvindo  todos  esses  segmentos,  que

relataram essas dificuldades. Ainda falta a redação final, espero que até quinta-feira

esteja  concluída,  para  que,  até  com  essa  expectativa  da  mudança  da  lei,  Sr.

Presidente, os empreendimentos continuem. Todos estão aguardando, pois nenhuma

empresa quer  financiar,  já  que estava tramitando nesta Casa esse projeto de lei.

Sabemos que a cultura, não somente no Brasil, recebe uma parcela ínfima de todos

os Orçamentos, no plano municipal,  no estadual ou no nacional.  É um desafio ter

mais sustentabilidade para que aquilo que nos distingue, vamos dizer assim, a nossa

alma,  que  nos  dá  identidade  através  das  manifestações  culturais,  tenha  mais

garantias de sobrevivência. Muitas vezes é pela mão do Estado que se garante isso

como um instrumento de qualidade de vida e da nossa realização como ser humano.

Mas, enquanto isso, a Lei de Incentivo à Cultura é um mecanismo de financiamento

das atividades democráticas porque,  aliás,  coloca nas mãos dos empreendedores

essa possibilidade de captar recursos. Queremos que a cultura seja tratada como um

sistema em rede pública, como já acontece com a saúde e com a educação. Até lá
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sabemos que é um passo imenso que temos de dar para que ela seja valorizada.

Assim, manifesto minha satisfação por ter sido aprovado esse projeto. Trabalhei com

o Presidente da Comissão de Cultura, Deputado Elismar Prado, para que houvesse

também uma tramitação acelerada nas nossas comissões, na Comissão de Cultura,

na de Fiscalização Financeira, que emitiu o parecer em tempo hábil e rápido, e hoje

concluímos a votação em 2º turno. Então, queria fazer esse registro e dizer que não é

um projeto de A ou B, da Situação ou da Oposição, mas sim um projeto para atender

a  todo  o  segmento  cultural  de  Minas  Gerais.  Talvez  por  isso  tenha  tido  a

compreensão de todos e pôde ser votado hoje. Agradeço a atenção. Em função de o

Plenário neste momento estar esvaziado, peço o encerramento dos trabalhos.

Questão de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - Pela ordem, Sr. Presidente, como estamos vendo que

não há quórum, peço o encerramento, de plano.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra, nos termos do

art.  244 do Regimento Interno, a discussão, em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs

3.803, 3.812, 3.813, 3.814, 3.815, 3.816, 3.817, 3.818 e 3.819/2013, uma vez que

permaneceram em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária

de logo mais,  às  20 horas,  e  convocando as  Deputadas e os  Deputados para  a

ordinária de amanhã, dia 8, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do

dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/4/2013

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi e

Carlos Pimenta, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os

Deputados Hely Tarqüínio e Cabo Júlio. Havendo número regimental, o Presidente,
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Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Hely  Tarqüínio,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da Comissão

presentes.  A  Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  aspectos

relativos à relação entre médicos e planos de saúde privados, por ocasião do Dia

Nacional  de  Alerta  aos  Planos  de  Saúde.  A Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvira a Sra.  Maria Inês  Miranda Lima,  Presidente  da

Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais, e os Srs. Luís Edmundo

Noronha Teixeira,  Presidente  da  Federação Nacional  das Cooperativas  Médicas  -

Fencom  -;  João  Batista  Gomes  Soares,  Presidente  do  Conselho  Regional  de

Medicina de Minas Gerais; Felipe Magalhães Rossi, Assessor Jurídico, representando

o Sr.  Gilmar  Martins  Soares,  Presidente  da  Associação Brasileira de Medicina  de

Grupo - Regional Minas Gerais - Abramge-MG -; Lincoln Lopes Ferreira, Presidente

da  Associação  Médica  de  Minas  Gerais;  Cristiano  Gonzaga  da  Matta  Machado,

Presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais; Hermann Alexandre

Vivacqua Von Tiesenhausen, Vice-Presidente do Conselho Regional de Medicina de

Minas Gerais e Conselheiro Federal do Conselho Federal de Medicina; Antônio Jorge

Gualter Kropf, Diretor Nacional da Amil S/A; Márcio Silva Fortini, Diretor de Defesa

Profissional da Associação Médica de Minas Gerais; Jaci Custódio Jorge, Presidente

da  Sociedade  de  Anestesiologia  de  Minas  Gerais;  Crasso  Campanha  Parente,

Presidente da Cooperativa de Imagem de Minas Gerais, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente, Deputado Carlos Mosconi, tece suas considerações

iniciais como autor do requerimento que deu origem ao debate. Logo após, passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se  ampla  discussão,  conforme consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos

convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Glaycon Franco.
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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 2/5/2013

Às 10h32min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Cabo Júlio, membro

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Cabo

Júlio, declara aberta a reunião e, nos termos do art.  120, inciso III, do Regimento

Interno,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a

subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a acessibilidade

no  transporte  público  municipal  e  intermunicipal  e  comunica  o  recebimento  de

correspondência da Deputada Liza Prado e do Deputado Glaycon Franco, em que

justificam  ausência  na  presente  reunião.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir o Sr. Anderson França Menezes, Chefe da Divisão de

Habilitação do Detran-MG, e a Sra. Maria Cecília Lopes de Abreu, Coordenadora de

Educação no Trânsito do Detran-MG, representando o Sr. Oliveira Santiago Maciel,

Diretor-Geral; o Sr. João Afonso Baêta Costa Machado, Diretor de Fiscalização do

DER-MG, representando o Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral; a Sra. Maria

Alice Pessoa Cançado, Técnica da Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à

Pessoa  com  Deficiência  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social,

representando  a  Sra.  Ana  Lúcia  de  Oliveira,  Coordenadora;  a  Sra.  Kátia  Ferraz

Ferreira, Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com

Deficiência; a Sra. Vânia Maria Vasconcellos Pereira, Gerente de Coordenação de

Atendimento  da  Diretoria  de  Atendimento  e  Informação da  Bhtrans,  e  o  Sr.  João

Flávio Rezende, Assessor da Presidência da BHTrans, representando o Sr. Ramon

Victor Cesar, Diretor-Presidente; o Sr. Célio Pereira Soares, Diretor de Transporte e

Controle de Pessoas da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem,

representando  o  Sr.  Agostinho  Fernandes  da  Silveira,  Presidente;  a  Sra.  Zaira

Carvalho Silveira, Assessora Jurídica do Sindicato das Empresas de Transporte de

Passageiros do Estado de Minas Gerais,  representando o Sr.  Luiz Carlos Gontijo,

Presidente, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, Deputado

Cabo Júlio, um dos autores do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
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suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o

comparecimento dos convidados e demais  participantes,  convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Liza Prado, Presidente - Cabo Júlio - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.549/2012

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto em epígrafe visa a instituir o Dia

Internacional do Direito à Verdade no calendário estadual de datas comemorativas.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos

Humanos.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer

quanto ao mérito, nos termos dos arts. 188 e 190, combinados com o art. 102, V, “a”,

“b” e “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.549/2012 tem por objetivo instituir “no calendário estadual de

datas comemorativas o Dia Internacional do Direito à Verdade sobre graves violações

aos direitos humanos e à dignidade das vítimas, a ser celebrado anualmente, em todo

o Estado,  em 24 de março”,  quando haverá  uma “reflexão coletiva  a respeito da

importância do conhecimento circunstanciado” sobre “as situações em que tiverem

ocorrido violações graves aos direitos humanos”.

Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça observou que inexiste,

no art. 25, § 1º, da Constituição Federal, óbice à instituição de data comemorativa por

parte  dos  Estados.  Lembrou,  ainda,  que  o  art.  66  da  Carta  mineira  deixa,
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implicitamente,  aos membros do Parlamento mineiro a prerrogativa de deflagrar o

processo  legislativo  quanto  à  matéria  em  tela.  Em  consequência,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto.

Observou, porém, que não há calendário oficial comemorativo no Estado. Assim, as

secretarias estabelecem as datas relacionadas a suas áreas e atividades específicas,

por mero ato administrativo, visando a implementar comandos de normas existentes.

Outrossim,  a  ALMG  só  tem  competência  para  instituir  data  em  âmbito  estadual,

motivo  pelo  qual  deve  ser  excluída  a  menção  à  esfera  internacional.  Assim,  a

Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, que, mantendo

fidelidade à proposição, corrige as imprecisões e adéqua o texto à técnica legislativa.

Quanto ao mérito,  a matéria é pertinente e tem plena atualidade. No dia 24 de

março, anualmente, já é celebrado o Dia Internacional para o Direito à Verdade para

as Vítimas de Graves Violações dos Direitos Humanos, proclamado pela Organização

das  Nações  Unidas  em  2010.  Ao  ser  instituída,  a  data  lembrava  os  30  anos  do

assassinato a tiros do Mons. Oscar Arnulfo Romero, defensor das causas populares,

quando celebrava uma missa em El Salvador. No mesmo ano, a ONU consagrou o

direito das vítimas à verdade na Convenção Internacional para a Proteção de Todas

as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados.

Lembre-se  que o  direito  à  verdade está normativamente vinculado ao chamado

direito internacional humanitário - ou direito internacional dos conflitos armados -, que

articula  as  normas protetoras de  pessoas em regiões e períodos de conflagração

armada. Composto pelas Convenções de Genebra e de Haia, diz respeito a todos os

países  em  situação  de  conflito  ou  de  neutralidade,  assim  como  aos  indivíduos

envolvidos, inclusive os civis, ou suas relações entre si e com os Estados.

Com a memória dos genocídios provocados nas duas grandes guerras mundiais do

séc. XX e a proliferação de contenciosos armados nacionais e locais nos anos 1960,

tornou-se indispensável alargar o alcance e as formas de amparo legal às vítimas.

Para  tanto,  o  Comitê  Internacional  da  Cruz  Vermelha  convocou  uma conferência

diplomática  que  gerou,  em  1977,  dois  protocolos  adicionais,  abordando  as

conflagrações e violações no plano interno ou no internacional.

Com o desenvolvimento da doutrina e da jurisprudência nos tribunais, o acesso à
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verdade histórica acabou sendo reconhecido e normatizado como direito fundamental

das  pessoas  vitimadas  por  graves  violações  de  seus  direitos  fundamentais,  com

alcance extensivo aos familiares e às comunidades. Reunindo a dimensão individual,

incidindo sobre a vítima e seus parentes, e a coletiva, abrangendo a sociedade, o

direito à verdade abrange não só a garantia da informação sobre os fatos passados,

mas também o acesso à justiça e à reparação.

No Brasil,  a  crise  do  regime militar  implantado  em  1964  e  os  desdobramentos

políticos que envolveram as várias espécies de atividades oposicionistas acabaram

convergindo para um desfecho nos marcos da “transição lenta, gradual e segura”,

elaborada no governo Geisel.  A passagem por cima, sem participação popular, se

iniciara  na  segunda  metade  da  década  de  1970,  atravessara  a  anistia  de  1979,

sofrera pressões por baixo na passagem para os anos 1980 e na campanha pelas

diretas-já, ajustara-se no Colégio Eleitoral e se completou na Constituição de 1988.

Todavia,  os  entendimentos  que  haviam  norteado  tal  processo  deixaram  entulhos

autoritários, restrições à democracia e muitas chagas humanas abertas pelo caminho

afora.

Portanto,  a  controvérsia  sobre  como  e  com  quais  medidas  se  deve  encerrar,

definitivamente e  por  completo,  o ciclo  ditatorial  continua em certa medida viva  e

assume, entre outras formas, a da exigência de se resgatarem a memória histórica e

a  verdade  sobre  a  repressão  aos  partidos,  movimentos  e  cidadãos  integrados  à

resistência  democrática,  tal  como  efetivado  em  outros  países.  A instituição  da

Comissão Nacional da Verdade pela Lei Federal nº 12.528, de 2011, criou condições

legais  para  se  examinarem  e  esclarecerem  as  graves  violações  aos  direitos

fundamentais  praticadas  no  período  fixado  no  art.  8º  do  Ato  das  Disposições

Constitucionais  Transitórias  -  de  18/9/43  a  1988  -,  envolvendo  coerções  ilegais,

prisões arbitrárias, torturas, assassinatos, sequestros continuados e desaparecimento

de corpos.

Considerando-se o exposto acima, a instituição do Dia do Direito à Verdade sobre

Violações  de  Direitos  Humanos  em  Minas  Gerais,  aprimorada  na  forma  do

Substitutivo  nº  1,  vem -  associada aos  movimentos  e  entidades democráticos  da

sociedade civil, assim como ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos -
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reforçar a Comissão Nacional da Verdade na consecução de seus objetivos, manter

viva  a  lembrança  das  circunstâncias  em  que  foram  perpetradas  as  violações  e

contribuir para o resgate da dignidade das vítimas. A matéria é, portanto, de sumo

interesse para a sociedade e o Estado.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.549/2012 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Durval Ângelo, Presidente - Rogério Correia, relator - Duarte Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.946/2013

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Organização Não Governamental Sorriso

Solidário, com sede no Município de Uberlândia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  3.946/2013  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a

Organização  Não  Governamental  Sorriso  Solidário,  com  sede  no  Município  de

Uberlândia,  pessoa jurídica  de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem como

escopo promover ações de saúde e educação.

Com  esse  propósito,  a  instituição  oferece  assistência  odontológica,  cursos

profissionalizantes e projetos de reforço escolar; elabora programas voltados ao bem-

estar  das  crianças  e  dos  adolescentes;  promove  estudos  e  discussões  para

implantação  de  programas  de  preservação  do  meio  ambiente  e  de  ecologia;

desenvolve programas educativos,  culturais,  sociais  e recreativos;  realiza debates,

palestras,  encontros,  ciclos  de  estudos  sobre  questões  sociais,  econômicas  e

políticas públicas.
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Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  desenvolvido  pela  Organização  Não

Governamental Sorriso Solidário no Município de Uberlândia, consideramos meritória

a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.946/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Pompílio Canavez, Presidente.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.122/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em análise, resultante do

desarquivamento  do  Projeto de Lei  nº  3.505/2009,  “dispõe sobre a  aplicação dos

recursos  provenientes  das  compensações  financeiras  (‘royalties’)  advindas  da

exploração das atividades petrolíferas e gás natural e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 15/4/2011, foi a matéria distribuída a esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Cumprindo  o  disposto  no  art.  173,  §  2°,  do  Regimento  Interno,  foi  anexado  à

proposição o Projeto de Lei n° 3.919/2013, de autoria do Deputado Rogério Correia,

que “dispõe sobre as regras de distribuição dos 'royalties' decorrentes da exploração

do petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de concessão

no âmbito do Estado”.

O relator apresentou requerimento na reunião do dia  9/5/2012, solicitando fosse a

proposição  baixada  em  diligência  às  Secretarias  de  Estado  de  Planejamento  e

Gestão  e  de  Fazenda,  para  que  se  manifestassem  sobre  a  medida  contida  na

proposição. As respostas a essa diligência encontram-se anexadas ao processo.

Fundamentação

O projeto em tela dispõe sobre a aplicação em educação e saúde, pelo Estado e

pelos  Municípios,  de  no  mínimo  50%  da  receita  decorrente  de  compensação
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financeira  devida  pelas  empresas  concessionárias  produtoras  de  petróleo  e  gás

natural, de acordo com os percentuais que especifica.

Passemos à análise da matéria.

A Constituição da República de 1988, em seu art. 20, incisos V e IX, estabelece que

os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva e os

recursos minerais, inclusive os do subsolo, são bens da União. Em seus arts. 176 e

177, dispõe que as jazidas, em lavra ou não, pertencem à União, cabendo-lhe, em

regime de monopólio, a pesquisa, o desenvolvimento, a lavra e o beneficiamento do

petróleo e do gás natural, seja diretamente, seja através da contratação de empresas

estatais  ou  privadas  para  esse  fim.  Em  relação  à  competência  legislativa,  cabe

privativamente  à  União  legislar  sobre  energia,  jazidas,  minas  e  outros  recursos

minerais (art. 22, incisos IV e XII da Constituição da República).

Nesse  diapasão,  o  legislador  constituinte  assegurou  aos  Estados,  ao  Distrito

Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, nos

termos da lei, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural ou

compensação  financeira  por  essa  exploração  (art.  20,  §  1º,  da  Constituição  da

República).  Pode-se  dizer  que  a  compensação  financeira  constitui  espécie  de

recomposição dos prejuízos eventualmente suportados por Estados e Municípios em

razão da exploração desses recursos em seus territórios.

No âmbito infraconstitucional, a matéria é tratada pelas Leis Federais nºs  7.990, de

28 de dezembro de 1989, 8.001, de 13 de março de 1990, 9.478, de 6 de agosto de

1997, e 12.351, de 22 de dezembro de 2010.

A Lei Federal nº 9.478, de 1997, que dispõe sobre a política energética nacional, as

atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política

Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências, estabelece,

em seu art. 48, que a parcela do valor do “royalty” previsto no contrato de concessão

que representar 5% da produção será distribuída segundo os critérios estipulados

pela  Lei  nº  7.990,  de 28 de dezembro de 1989.  Em seu art.  49,  dispõe sobre a

distribuição da parcela do valor do “royalty” que exceder a 5% da produção.

Nos  termos  do  art.  8º  da  Lei  Federal  nº  7.990,  de  1989,  o  pagamento  das

compensações financeiras  é efetuado,  mensalmente,  diretamente aos Estados,  ao
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Distrito  Federal,  aos  Municípios  e  aos  órgãos  da  administração  direta  da  União,

vedada a aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no quadro permanente

de  pessoal.  Assim,  embora  o  petróleo  e  o  gás  natural  sejam  bens  da  União,  a

compensação  devida  pelas  concessionárias  aos  Estados  e  Municípios  é  receita

originária desses últimos entes federativos.

Dessa forma, além de ser vedado ao Estado dispor sobre a aplicação de recursos

dos Municípios, como ora se pretende, sob pena de violação do pacto federativo, o

Supremo  Tribunal  Federal  firmou  o  entendimento,  na  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade nº 2.447,  de que a vinculação de receitas  orçamentárias por

proposta de iniciativa parlamentar viola a reserva de norma de iniciativa do Chefe do

Poder Executivo para dispor sobre as três peças orçamentárias.

No julgado, asseverou-se que a fixação do plano de alocação dos recursos públicos

interfere diretamente na capacidade do ente federado de cumprir as obrigações que

lhe  são  impostas  pela  Constituição,  bem  como  afeta  a  forma  como  as  políticas

públicas poderão ser executadas. Ressaltou-se que a circunstância de a vinculação

da receita  ser  produto  de  emenda à  Constituição Estadual  não afasta o  vício  de

inconstitucionalidade, já que o art. 165 da Constituição Federal resguarda a iniciativa

do  Chefe  do  Poder  Executivo  contra  qualquer  espécie  de  norma  que  afete

diretamente a elaboração das referidas peças orçamentárias.

Do exposto,  conclui-se que as receitas provenientes da compensação financeira

pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural integram o orçamento público

dos entes políticos, razão pela qual a aplicação de tais recursos dependerá de lei de

iniciativa  privativa  do  Chefe  do  Executivo,  consoante  o  disposto  no  art.  165  da

Constituição da República, o que impede o tratamento da matéria por meio de lei de

iniciativa parlamentar.

Ademais,  cumpre-nos trazer  à baila  os  argumentos da Secretaria  de Estado de

Fazenda  ao  se  manifestar  contrariamente  sobre  o  projeto  em  nota  técnica

encaminhada em resposta à diligência requerida por esta Comissão.

A referida Pasta opinou pela não aprovação do projeto, principalmente em vista do

conteúdo da Lei  nº 12.351,  de 2010.  Essa norma dispõe sobre a exploração e a

produção de  petróleo,  de  gás  natural  e  de  outros  hidrocarbonetos  fluidos,  sob o
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regime de partilha de produção, em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas; cria o

Fundo  Social  -  FS  -  e  dispõe  sobre  sua  estrutura  e  fontes  de  recursos;  altera

dispositivos da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997; e dá outras providências. Com

as seguintes considerações a Secretaria de Fazenda embasou seu parecer:

“a.  a  matéria  está  sendo  tratada  em  âmbito  nacional,  em  especial  pela  Lei  nº

12.351, de 2010, que dispõe sobre a criação de Fundo Social, com a finalidade de

constituir fonte de recursos para o desenvolvimento social e regional, na forma de

programas  e  projetos  nas  áreas  de  combate  à  pobreza  e  de  desenvolvimento,

estando  nele  incluída  recursos  para  a  educação  e  a  saúde;  b.  o  parágrafo  que

dispunha sobre o percentual a ser destinado à educação foi vetado pela Presidência

da República, por entender que não é adequado fixar previamente quais as áreas a

serem priorizadas dentro das áreas contempladas e que o Conselho Deliberativo do

Fundo Social será a instância de interface com as demandas da sociedade para a

destinação de recursos;  c.  os assuntos referentes à distribuição dos ´royalties`  de

petróleo  e  gás  natural,  vetados  no  projeto  original  que  se  transformou  na  Lei  nº

12.351,  de 2010 (parcelas  de ´royalties`  de petróleo a serem distribuídas para os

Estados, Distrito Federal e Municípios, assim como a distribuição dos recursos para

áreas  prioritárias),  encontram-se  em  discussão  no  âmbito  nacional,  não  havendo

ainda consenso sobre a destinação dos recursos; d. a Lei nº 11.494, de 20/6/2007,

regulamenta o Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e de

Valorização  dos  Profissionais  da  Educação,  de  que  trata  o  art.  60  do  Ato  das

Disposições  Constitucionais  Transitórias,  e  garante  recursos  para  a  educação;  e.

recentemente  foi  publicada  a  Lei  Complementar  nº  141,  de  13/1/2012,  que

regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores

mínimos  a  serem  aplicados  anualmente  pela  União,  Estados,  Distrito  Federal  e

Municípios  em  ações  e  serviços  públicos  de  saúde;  f.  somos  contra  novas

vinculações  de  receitas  por  causar  rigidez  orçamentária,  dificultando  uma  maior

eficiência dos gastos e da margem livre de alocação de recursos.”.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão também manifestou-se de forma

contrária ao projeto. Vejamos seus argumentos:

“(...)  entendemos  que  a  vinculação  da  aplicação  dos  recursos  provenientes  de
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compensações financeiras advindas da exploração das atividades petrolíferas e do

gás natural, somada ao crescimento contínuo das despesas constitucionais e legais

obrigatórias ao longo dos anos, irá prejudicar a alocação discricionária dos recursos

públicos, visando o atendimento das demais demandas da sociedade mineira.

Há  que  se  considerar  ainda  que  não  foi  realizado  estudo  sobre  os  efeitos

decorrentes da priorização do citado recurso em ações de educação e saúde, em

detrimento de outras ações estaduais.”.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12,  de 2003,  esta Comissão

também  deve  manifestar-se  sobre  o  Projeto  de  Lei  n°  3.919/2013,  anexado  à

proposição. Sendo assim, ressaltamos que o referido projeto dispõe sobre a mesma

matéria  veiculada  pela  proposição  original.  Em  razão  disso,  aplicam-se  a  ele  os

argumentos já expostos.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.122/2011.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Gustavo Perrella - André Quintão - Cabo

Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.795/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o Projeto de Lei nº 1.795/2011 “estabelece

diretrizes para a política estadual de implantação de asilos públicos”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  20/5/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho, da Previdência e da Ação Social e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária,  nos termos do art.  188 do Regimento

Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

O relator apresentou requerimento na reunião do dia 25/8/2011, solicitando fosse a
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proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social -

Sedese -, ao Conselho Estadual de Assistência Social e ao Conselho Estadual do

Idoso para que se manifestassem sobre a medida contida na proposição. A resposta

da Sedese a essa diligência encontra-se anexada ao processo.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe pretende, nos termos de seu art. 1º, estabelecer as

diretrizes e os objetivos da política estadual de implantação de instituições públicas

de longa permanência para idosos. Além disso, o projeto determina o que compete ao

poder público na implementação da referida política.

De acordo com a justificação da autora, o “projeto de lei visa a implementação de

diretrizes que fomentem a participação do Estado na criação de asilos públicos e

assegurem  direitos  sociais  do  idoso,  criando  condições  para  promover  sua

autonomia, integração e participação efetiva na sociedade”.

Passamos à análise da proposição.

O art. 230 da Constituição da República prescreve que o Estado, em ação conjunta

com a família e a sociedade,  tem o dever de amparar as pessoas idosas. Nesse

dispositivo, a palavra "Estado" abrange os quatro entes da Federação: a União, o

Distrito  Federal,  os  Estados  membros  e  os  Municípios.  Assim,  trata-se  de

competência  comum  dos  entes  políticos  nacionais.  Por  sua  vez,  a  Constituição

mineira, no art. 225, prescreve como dever do Estado a promoção de condições que

assegurem a dignidade e o bem-estar dos idosos.

No que tange à atividade legislativa, cumpre-nos ressaltar que ela opera no plano

da abstração e da generalidade e não pode avançar a ponto de minudenciar a ação

executiva, prescrevendo a implementação de programa governamental, pois isso iria

esvaziar a atuação institucional do Executivo e contrariar o princípio constitucional da

separação dos Poderes. Não obstante, o projeto de lei de iniciativa parlamentar pode

fixar  diretrizes  de  políticas  públicas  estaduais,  não  se  admitindo,  todavia,  que  a

proposição  entre  em  detalhes  ou  disponha  sobre  programas  decorrentes  dessas

políticas,  permanecendo  a  cargo  do  Poder  Executivo  definir  a  melhor  forma  de

implementá-las.

Assim, já que o projeto em análise pretende estabelecer diretrizes para uma política
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estadual de implantação de instituições públicas de longa permanência para idosos,

ele, a princípio, não incorre em ofensa ao princípio da separação dos poderes. Por

outro lado, tendo em vista que a referida política se insere em um conjunto de normas

de proteção ao idoso, deve ser analisado se ela se coaduna com as diretrizes já

estabelecidas pela legislação existente e se seus dispositivos  trazem inovação ao

ordenamento.

Isso  porque,  conforme  explicita  a  Sedese  em  sua  manifestação,  “as  ações

desenvolvidas pelo Estado através do Sistema Único de Assistência Social - Suas -

possuem como um dos princípios  organizativos a 'integração de objetivos,  ações,

serviços, benefícios, programas e projetos em rede hierarquizada e territorializada,

pela  complexidade dos serviços  e em parceria com organizações e entidades  de

assistência social'.”

Partindo da análise das  diretrizes  estabelecidas  no  art.  2º  do projeto,  podemos

constatar que elas, em sua maioria, não se destinam especificamente a instituições

públicas de longa permanência para idosos, mas apresentam previsões amplas, já

contidas nas diretrizes da política estadual de amparo ao idoso, instituída pela Lei nº

12.666, de 4 de novembro de 1997, e na Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de

2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.

Assim, façamos uma análise dos incisos I a VII do art. 2º do projeto.

O inciso I reproduz o inciso III do parágrafo único do art. 3º do Estatuto do Idoso. O

inciso II do art. 2º tem o mesmo conteúdo do inciso IV do mesmo artigo do Estatuto. O

inciso III, por sua vez, além de estar contido no inciso II do art. 4º da política estadual,

que prevê uma diretriz mais ampla, reproduz o inciso VI do parágrafo único do art. 3º

da norma federal. O inciso IV repete o conteúdo do inciso V do art. 4º da política

estadual de amparo ao idoso. O inciso V também já encontra previsão no Estatuto do

Idoso,  mais  especificamente  no  inciso  VIII  do  dispositivo  do  Estatuto  citado

anteriormente. O inciso VI já está contido em previsões mais amplas do Estatuto do

Idoso, no capítulo que trata da Profissionalização e do Trabalho. Por fim, o inciso VII

reproduz o inciso VI do art. 4º da lei estadual citada.

O mesmo ocorre com os objetivos da política veiculados pelo projeto. Todos eles já

se encontram estabelecidos na política estadual de amparo ao idoso e no Estatuto do
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Idoso, de forma mais ampla, mais abrangente. Além disso, diversos dispositivos não

se referem a ações relativas à política de implantação de asilos públicos, fugindo à

disciplina pretendida pelo projeto.

A título de exemplificação, vejamos alguns dispositivos que já estão previstos na

legislação em vigor. O inciso I do art. 3º do projeto trata de prioridade já estabelecida

no art. 3º da lei federal e contém previsão idêntica ao art. 2º do Estatuto do Idoso. O

inciso II reproduz o “caput” do art. 3º do Estatuto. O inciso VI, que trata de unidades

de medicina geriátricas de referência, já possui previsão no inciso III do § 1º do art. 15

da lei federal.

Passando à análise do art. 4º do projeto, que dispõe sobre o que compete ao poder

público na implementação da política, verificou-se também que os dispositivos não

trazem  inovação.  Cumpre-nos,  então,  trazer  à  baila  alguns  dispositivos  que

demonstram a ausência de novidade quanto a esse quesito.

A matéria  tratada  no  inciso  I  do  art.  4º,  que  dispõe  sobre  as  condições  das

instalações físicas oferecidas aos idosos, já consta no art. 37, § 3º, do Estatuto do

Idoso. O inciso III já possui previsão no referido Estatuto, em seu art. 15, § 2º. O

inciso IV reproduz o conteúdo do inciso II do § 1º do mesmo art. 15. O inciso VI já

encontra previsão no art. 5º, I, “b”, da lei estadual e no art. 15, § 1º, IV, do Estatuto do

Idoso. Os incisos X, XII, XIII e XIV já estão tratados, respectivamente, nos arts. 28, I,

37, § 1º, 45, IV, e 47, IV, da norma federal.

Assim, o projeto, além de não inovar o ordenamento jurídico, estabelece diretrizes e

objetivos que não se coadunam com a sistemática da assistência social dirigida ao

idoso.  Cumpre  observar  que  a  internação  em  instituições  publicas  é  medida

excepcional, cabendo à família a responsabilidade pela proteção e amparo ao idoso.

Em situações excepcionais, nos casos de inexistência de grupo familiar, abandono ou

carência de recursos financeiros próprios ou da família, é que se dará uma atuação

ou intervenção do Estado. A lógica opera no sentido de que ele deve permanecer no

âmbito familiar. Vejamos o que dispõe o inciso V do parágrafo único do art. 3º do

Estatuto do Idoso:

“Art. 3º - É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público

assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à



414
____________________________________________________________________________

alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único - A garantia de prioridade compreende:

(...)

V - priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do

atendimento  asilar,  exceto  dos que não a possuam ou careçam de condições  de

manutenção da própria sobrevivência;”.

Ocorre que o projeto  acaba por  subverter  a lógica da assistência  ao  idoso,  ao

afirmar que o objetivo da política é assegurar ao idoso a efetivação de seus direitos,

dentre eles o da convivência comunitária e, quando possível, familiar. Vejamos um

trecho da manifestação enviada pela Sedese, que trata desse aspecto, em resposta à

diligência requerida por esta Comissão:

“(...)  a  preservação do vínculo familiar  é elemento basilar  da política de direitos

humanos.  O  art.  3º,  inciso  II,  do  projeto  em  comento  não  assegura  ao  idoso  a

convivência familiar prioritária quando expõe: '(...)  quando possível, familiar;', diante

disso,  restou  prejudicado  o  vínculo  familiar,  um  dos  princípios  preconizado  no

Estatuto do Idoso e primordial na vida da pessoa idosa.”

Por fim, cumpre ressaltar que a matéria já se encontra disciplinada na Resolução da

Diretoria Colegiada - RDC/ANVISA nº 283, de 26 de setembro de 2005, que institui o

regulamento  técnico  para  o funcionamento  das instituições  de longa permanência

para idosos. Nela estão estabelecidas as condições mínimas de funcionamento de

instituições de atendimento ao idoso.

Assim, embora a matéria se encontre dentro da competência legislativa do Estado,

não  estando  sujeita  à  reserva  de  iniciativa,  falta  à  proposição  em  exame  a

característica da inovação no ordenamento jurídico, pois as suas pretensões já foram

normatizadas.  A  nota  de  inovação  no  ordenamento  jurídico  apresenta-se  como

requisito indispensável ao ato legislativo, juntamente com os aspectos de abstração,

generalidade  e  imperatividade.  Além  disso,  conforme  ressaltado  anteriormente,  a

proposição estabelece diretrizes e objetivos que não se coadunam com a sistemática

da assistência social dirigida ao idoso.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 1.795/2011.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - André Quintão - Gustavo Perrella - Duilio de

Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.887/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, a proposição em epígrafe “altera a Lei nº

12.219, de 1º de julho de 1996, que autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de

concessão ou de permissão, os serviços públicos que menciona, visando isentar de

pagamento  de  pedágio  os  proprietários  de  veículos  automotores que transportam

pessoas em tratamento de saúde ou seus responsáveis legais”.

Publicado em 25 de fevereiro de 2012, foi o projeto distribuído a esta Comissão,

nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno, para receber

parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Foi  apresentado  requerimento,  na  reunião  de  6/11/2012,  solicitando  fosse  a

proposição  baixada  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  e  ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais para que se

manifestassem  sobre  ela.  A resposta  a  essa  diligência  encontra-se  anexada  ao

processo.

Fundamentação

A proposição em exame visa isentar os proprietários de veículos automotores que

transportam  pessoas  em  tratamento  de  saúde  ou  seus  responsáveis  legais  do

pagamento  de  tarifa  de  pedágio  nas  vias  públicas  estaduais  e  nas  federais

exploradas pelo Estado por delegação da União.

Nos termos do art. 2º da proposição, a condição de pessoa em tratamento de saúde

deverá ser comprovada mediante laudo médico oficial atestando a espécie e o grau

da deficiência. O art. 3º dispõe que os veículos de que trata a lei proposta deverão

estar devidamente cadastrados e identificados pelos órgãos competentes do Poder

Executivo.
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Passemos, então, à análise da matéria.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a cobrança de pedágio constitui  retribuição

pela  utilização  de  vias  conservadas  pelo  poder  público.  O  serviço  público  de

conservação de vias usualmente é delegado na forma do art. 175 da Constituição da

República, segundo o qual “incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente

ou  sob  o  regime  de  concessão  ou  permissão,  sempre  através  de  licitação,  a

prestação de serviços públicos”.

Nos termos do dispositivo constitucional transcrito, os serviços públicos podem ser

prestados diretamente pela administração pública ou de forma descentralizada, por

meio de concessão ou permissão.  O parágrafo único do mesmo artigo determina

ainda  que  a  lei  disporá  sobre  o  regime  das  empresas  concessionárias  e

permissionárias,  o  caráter  especial  de  seu  contrato  e  de  sua  prorrogação,  as

condições de caducidade, fiscalização e rescisão, os direitos dos usuários, a política

tarifária e a obrigação de manter um serviço adequado.

Ademais,  em seu art.  22, inciso XXVII,  a Carta Magna estabelece que compete

privativamente  à União legislar  sobre normas gerais  de contratação,  em todas as

modalidades.  Em  cumprimento  dos  citados  dispositivos  constitucionais,  a  União

editou as Leis nºs 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 9.074, de 7 de julho de 1995,

instituindo essas normas.

Tendo  em  vista  que  a  Lei  Federal  nº  9.074,  de  1995,  no  art.  2º,  sujeita  as

concessões e permissões ao crivo autorizativo legal, foi editada, no âmbito estadual,

a Lei  nº  12.219,  de  1º  de julho  de 1996,  que ora se pretende alterar.  O referido

diploma autoriza o Poder Executivo a delegar a prestação de determinados serviços

públicos,  a  exemplo  dos  serviços  de  construção,  restauração,  conservação,

manutenção, ampliação e operação de rodovias e obras rodoviárias que sejam de

competência do Estado, e estabelece normas para tanto. A citada lei dispõe, no art.

6º, que “a tarifa dos serviços será fixada, reajustada e revisada segundo os critérios,

as condições e os prazos previstos no edital e no contrato, observado o princípio do

equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato,  a  legislação  vigente  e  as  normas

regulamentares”.

Assim, na hipótese de delegação de serviço público, as normas constantes no edital
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de licitação e no contrato deverão obedecer  ao princípio do equilíbrio  econômico-

financeiro do contrato, o que, segundo a doutrina de Maria Sylvia Zanella di Pietro,

equivale a garantir que o contratado tenha assegurada a percepção de remuneração

que lhe permita executar  suas obrigações e manter,  durante toda a execução do

contrato,  a  relação  custo-benefício  estabelecida  no  momento  de  sua  celebração

(“Parcerias na Administração Pública”, São Paulo, Ed. Atlas, 4ª ed., p. 77).

Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal - STF -, em reiteradas decisões, tem

entendido que a lei estadual não pode afetar o equilíbrio econômico-financeiro dos

contratos administrativos, concedendo descontos e isenções sem nenhuma previsão

de compensação, uma vez que tal medida caracteriza evidente violação ao princípio

da  harmonia  entre  os  Poderes,  na  medida  em que  o  Poder  Legislativo  pretende

substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados (ADIs n°

2.733 e  3.225).  Segundo tal  entendimento,  eventuais  alterações nos contratos  de

concessão de serviço público, como em qualquer contrato administrativo, devem ser

efetivadas mediante termo de aditamento e com a devida atualização do equilíbrio

financeiro, visto que este é um direito-garantia do concessionário, não sendo lícito

que  atos  legislativos  ulteriores  estabeleçam  novas  obrigações  para  a  empresa

privada ou alterem as condições de execução de contratos em vigor.

Não obstante, foi adotado entendimento diverso no julgamento da Ação Direta de

Inconstitucionalidade nº 2.649-6, contra lei que concedia passe livre no sistema de

transporte coletivo interestadual às pessoas carentes com deficiência.

Na  ocasião,  a  relatora  do  processo,  a  Ministra  Cármen  Lúcia  Antunes  Rocha,

levando em conta o aspecto social da medida, haja vista o destinatário da norma

questionada,  e  o  princípio  da  igualdade,  entendeu que não  haveria  que falar  em

inconstitucionalidade da lei instituidora do benefício, mas na resolução do contrato

com base na cláusula “rebus sic stantibus”, ou seja, caberia a rescisão do contrato ou

acordo para a recomposição de seu equilíbrio.

Embora as modificações unilaterais nesses contratos normalmente ocorram por ato

do Poder Executivo, por meio de termo aditivo, por ser ele o gestor do serviço e do

contrato, existe um precedente no âmbito do STF admitindo alterações na execução

de contratos em decorrência de ato legislativo. Desse modo, podemos concluir que
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algumas situações específicas, como entendeu o STF ser o caso das pessoas com

deficiência,  justificam  a  instituição  de  tratamento  diferenciado,  tendo  em  vista  a

implementação de importantes preceitos constitucionais.

Nesses  casos,  a  garantia  de  direitos  constitucionais  justifica  a  superação  de

questões  relativas  ao  equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato,  que poderá  ser

restabelecido por meio de instrumentos próprios do direito administrativo. No caso da

proposta  em  análise,  pretende-se  assegurar  o  princípio  constitucional  do  amplo

acesso à saúde, inserto no art. 196 da Constituição da República, “in verbis”:

“Art.  196  -  A saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  garantido  mediante

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,

proteção e recuperação”.

Admitindo-se a possibilidade da interferência de lei estadual em contratos em curso,

de acordo com precedente do STF, cumpre-nos agora proceder à análise da proposta

sob a ótica da isonomia. Isso porque a concessão de tratamento diferenciado a um

setor da sociedade em detrimento de outros - inclusive porque, no caso em análise, a

busca  do  reequilíbrio  contratual  poderá  implicar  aumento  de  tarifas  -  deve  ser

fundamentada em razões  sólidas,  em justificativas  claras,  sob pena de configurar

discriminação ilegítima.

Os instrumentos utilizados para efetivar o princípio da isonomia, como o veiculado

na  proposição  em  análise,  podem  ser  definidos  como  discriminações  positivas.

Vejamos os ensinamentos de Raquel Melo Urbano de Carvalho sobre o tema:

“Discriminações  positivas,  neste  contexto,  são  todas  as  medidas  legislativas,

administrativas e judiciais  por  meio de que o Estado busca corrigir  desigualdades

fáticas que deixam  à  margem  de  inserção social  uma categoria  de  indivíduos  os

quais, em um Estado Democrático de Direito, fazem jus à integração, a fim de que se

promova a isonomia material,  relativa e eficaz na realidade específica” (“Curso de

Direito Administrativo”, Ed. Podium, 2ª ed., p. 173).

No caso do projeto  em análise,  o  tratamento  desigual  legitima-se em vista  das

dificuldades e dos altos custos inerentes à condição dos pacientes que são obrigados

a se deslocar de seus domicílios para obter tratamento adequado. A norma se dirige
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não  só  aos  pacientes,  tendo  em  vista  que,  na  maioria  das  vezes,  eles  não  têm

condições financeiras ou físicas de se deslocar por seus próprios meios, tendo que

recorrer  a serviços disponibilizados pelos  Municípios  ou por  prestadores privados.

Assim, a norma abrange não só os pacientes e seus responsáveis, mas também os

profissionais que prestam o referido serviço.

Todavia,  para  que  a  medida  não  gere  distorções,  como  a  desoneração  do

transporte de pessoas para outros fins, entendemos que a redação do art. 6º-A deve

ser  modificada,  delimitando-se  a  gratuidade.  Busca-se  assim  evitar  que  os

beneficiários  tenham  direito  à  gratuidade  em  situação  em  que  não  estejam  se

deslocando  para  fazer  tratamento  de  saúde.  Propomos,  ainda,  que  a  forma  de

comprovação da condição da pessoa em tratamento de saúde deve ser remetida a

regulamento, uma vez que, cabendo ao Executivo a fiscalização, deve haver uma

margem  de  liberdade  para  que  ele  eleja  a  melhor  maneira  de  fazê-la.  Assim,

sugerimos o substitutivo apresentado ao final deste parecer.

Ressaltamos que a  Secretaria  de Estado de Transportes  e  Obras  Públicas,  em

resposta à diligência requerida por esta Comissão, manifestou-se contrariamente à

medida,  sob  o  argumento  de  que  “é  imprescindível  a  elaboração  de  estudos  de

avaliação do custo financeiro da isenção proposta (…), a fim de se lhe prever a fonte

de custeio e/ou dotação orçamentária, a que se faça jus a implementação da isenção

proposta”. Não obstante, conforme ressaltado anteriormente, no julgamento da ADI nº

2.649-6,  em  8/5/2008,  o  STF  admitiu  alterações  na  execução  de  contratos  em

decorrência  de  ato  legislativo,  devendo  o  equilíbrio  econômico-financeiro  ser

restabelecido por meio de instrumentos próprios do direito administrativo.

A Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  por  sua  vez,  considerando  a  manifestação

favorável  da  Coordenadoria  do  Sistema  Estadual  de  Transporte  em  Saúde,

posicionou-se favoravelmente ao projeto.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.887/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta dispositivo à Lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, que autoriza o Poder
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Executivo a delegar, por meio de concessão ou de permissão, os serviços públicos

que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - A Lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 6º-A:

“Art. 6º-A - Nas vias públicas estaduais e nas federais exploradas pelo Estado por

delegação da União, ficam isentos do pagamento da tarifa de pedágio os veículos

utilizados no transporte de pessoas em tratamento de saúde e de seus responsáveis

legais, desde que o deslocamento se destine à realização de tratamento médico.

§  1º  -  A condição  de pessoa em  tratamento  de  saúde deverá  ser  comprovada

mediante laudo médico, conforme dispuser regulamento.

§ 2º - Os veículos de que trata esta lei deverão estar devidamente cadastrados e

identificados pelos órgãos competentes do poder público.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Gustavo Perrella,  relator  -  André  Quintão -  Cabo

Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.065/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o Projeto de Lei nº 3.065/2012 dispõe sobre a

regulamentação e adequação do uso de moto aquática em locais públicos no Estado.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  10/4/2012,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”,  do Regimento Interno,  manifestar-se preliminarmente quanto aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.065/2012 pretende regulamentar o uso, de qualquer natureza,

de moto  aquática,  embarcação correspondente  ou  equipamento  similar  nos locais

onde houver banhistas. Para tanto, determina que haja, em tais locais, um agente
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habilitado e  credenciado pela  Marinha do Brasil  ou  pela  Capitania  dos Portos  do

Estado,  a  quem  caberá  a  fiscalização  do  equipamento  e  da  habilitação  de  seu

condutor. A proposição estabelece que deverá ser fixada distância, em metros, entre

a margem, borda ou terreno que ladeia o curso de água e a base de embarque -

denominada  “local  de  segurança”.  A fixação  dessa  distância,  que é  definida  pelo

projeto como “raio de segurança”,  caberá à Marinha do Brasil  ou à Capitania dos

Portos do Estado.

Além disso, a proposição determina que deverá ser observado o raio de segurança

eventualmente fixado na legislação em vigor, sem prejuízo da presença obrigatória do

agente responsável pela fiscalização do equipamento e de seu condutor. O projeto de

lei fixa o horário em que moto aquática, embarcação ou equipamento similar poderá

ser utilizado, excepcionando situações de emergência nele discriminadas. Outrossim,

determina competências do agente responsável pela fiscalização dos equipamentos e

de seu condutor, e estabelece que as águas em que ocorram eventos desportivos,

competições  ou  similares  com  os  equipamentos  nela  discriminados  deverão  ser

interditadas  para  o  uso  por  banhistas,  ressalvada  a  hipótese  em  que  houver

possibilidade  de  uso  concomitante  por  ambos,  desde  que  haja  delimitação  da

distância mínima de 200m entre o local permitido ao uso dos banhistas e a área em

que ocorrerá o evento esportivo. Finalmente, há fixação das penalidades cominadas

àqueles  que  descumprirem  suas  determinações,  entre  elas  a  apreensão  do

equipamento de transporte aquático pela Marinha do Brasil  ou pela Capitania dos

Portos responsável pela área de infração.

A despeito da relevância e da atualidade do tema sobre o qual versa a proposição

em  análise,  é  induvidoso que  falece  competência  legislativa  ao  Estado de Minas

Gerais para normatizá-lo por meio de lei estadual.  Assim é porque o uso de moto

aquática,  embarcação  correspondente  ou  equipamento  similar  diz  respeito  à

navegação  lacustre  e/ou  fluvial,  conforme  o  local  em  que  ocorra  o  uso  dessas

embarcações, ainda que ele se dê nos bens públicos de uso dominical do Estado

descritos  no  art.  12,  parágrafo  único,  I  e  III,  da  Constituição Estadual,  tais  como

lagoas e rios estaduais. Portanto, é matéria afeita à competência legislativa privativa

da União, por força do disposto no art. 22, X, da Carta da República.
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Por outro lado, o projeto de lei ressente-se de vício insanável por ofender o pacto

federativo, pois cria deveres de fiscalização e de polícia administrativa que deverão

ser exercitados por órgão vinculado à União Federal. Com efeito, a proposição cria as

seguintes  incumbências  para  a  Marinha  do  Brasil  ou  a  Capitania  dos  Portos  do

Estado:

realizar vistoria nos locais onde haja a utilização de moto aquática, embarcação

correspondente  ou  equipamento  similar  e  fixar  o  raio  de  segurança e  o  local  de

segurança para utilização das embarcações, nos termos do art. 2º do projeto;

realizar  vistoria  nos  locais  onde  haja  eventos  desportivos  envolvendo  moto

aquática, embarcação correspondente ou equipamento similar,  realizar a interdição

do local ao uso dos banhistas ou delimitar a área de realização do evento esportivo

para o uso concomitante por banhistas, observadas as cautelas trazidas pelo projeto

de lei;

apreender o equipamento utilizado em desacordo com o previsto na proposição e

aplicar as penalidades vigentes pela prática ou uso do equipamento sem habilitação

ou de maneira irregular.

A  autonomia  dos  entes  federativos,  que  decorre  das  normas  constitucionais

previstas nos arts. 1º e 18 da Constituição Federal, impede que o Estado Federado

estabeleça deveres e obrigações cujo cumprimento caiba a órgãos vinculados a outro

ente federativo. E não é demais ressaltar que a Marinha do Brasil é órgão federal

subordinado à Presidência da República, enquanto que as Capitanias dos Portos dos

Estados são meras desconcentrações daquele órgão. Portanto, por força do princípio

federativo, elevado à estatura de cláusula pétrea pelo art. 60, § 4º, I, da Carta Magna,

é impossível que o Estado de Minas Gerais fixe deveres de fiscalização e polícia

administrativa a serem desempenhados, no âmbito estadual, por órgão federal.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.065/2012.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Gustavo Perrella - André Quintão - Cabo

Júlio.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.688/2013

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem nº 361, de 2013, o projeto de lei em epígrafe “cria e extingue cargos de

provimento  em  comissão,  funções  gratificadas  e  gratificações  temporárias

estratégicas, institui as carreiras de Analista Fiscal e de Regulação de Serviços de

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e Gestor de Regulação de Serviços

de  Abastecimento  de  Água  e  Esgotamento  Sanitário  no  âmbito  da  Agência

Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do

Estado de Minas Gerais - Arsae-MG - e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/2/2012,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe a esta Comissão, nos termos regimentais, analisar a matéria quanto aos seus

aspectos de mérito.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo pretende criar e extinguir cargos em comissão, funções

gratificadas e gratificações temporárias estratégicas, instituir as carreiras de Analista

Fiscal e de Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento

Sanitário e de Gestor de Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e de

Esgotamento Sanitário, no âmbito da Arsae-MG, bem como efetuar a revisão tarifária

no setor de saneamento básico.

Na mensagem que acompanha o projeto, o Governador informa que a proposição

“tem  por  finalidade  aperfeiçoar  a  atual  estrutura  e  o  correspondente  quadro  de

pessoal da Arsae-MG, para que possa cumprir plenamente as competências que lhe

são atribuídas pela  legislação estadual  e  federal”.  Objetiva-se,  ainda,  “viabilizar  o

eficaz  cumprimento,  pelo  Estado,  de  sua  função  de  regulação  e  fiscalização  de

serviços  essenciais  de saneamento  básico,  que,  de  resto,  afetam  diretamente
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aspectos de saúde pública e preservação ambiental”. Há ainda a informação de que

as  medidas  propostas  no  projeto  não  geram  impacto  financeiro  negativo  para  o

Estado, pois,  com o aumento da Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de

Abastecimento de Água e de Saneamento, os custos com pessoal passarão a ser de

responsabilidade da própria Arsae-MG.

Ao  analisar  a  matéria,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apresentou  o

Substitutivo nº 1, que tornou mais claro o texto da proposição e sanou impropriedades

de ordem jurídica e de técnica legislativa.

Entre as alterações propostas no referido substitutivo, destacamos: a adequação do

dispositivo que estabelece as condições para posse no cargo e inscrição no concurso

público,  em  conformidade  com  o  entendimento  pacífico  do  Superior  Tribunal  de

Justiça - STJ -; a  nova redação para os §§ 4° e 5° do art. 29, com a finalidade de

deixar claro que o prazo previsto no art.  7º da Lei Complementar nº 64, de 2002,

aplica-se somente aos servidores que se aposentam pela regra da paridade e não

àqueles servidores que se aposentam pela média das contribuições; a nova redação

do art. 5°,  a fim de compatibilizar o quantitativo de cargos previsto no Anexo I da

proposição, que não reflete somente as alterações decorrentes da criação e extinção

de cargos previstas no projeto, mas também as alterações do quantitativo de cargos

de provimento em comissão, realizadas por meio de decreto, nos termos do art. 14 da

Lei Delegada n° 175, de 2007; a nova redação do art.  33 do projeto, para que a

vigência do art. 31 e do § 3° do art. 12 da Lei n° 18.309, de 2009, mencionado no art.

32 da proposição, também observe o exercício financeiro subsequente, de acordo

com o art.  150, III,  “b”,  da Constituição Federal,  segundo o qual  é vedado cobrar

tributos  no  mesmo exercício  financeiro  em  que haja  sido  publicada  a  lei  que os

instituiu  ou  aumentou;  e  as  alterações  nos  dispositivos  que  tratam  da  Taxa  de

Fiscalização sobre  Serviços  Públicos de  Abastecimento de Água e Saneamento -

TFAS - para tornar mais claro o texto do projeto e explicitar que quanto mais rápido o

contribuinte quitar o débito maior redução terá no valor da multa.

No parecer, a referida Comissão ressaltou ainda o ofício da Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão - Seplag - que contém o impacto financeiro e orçamentário

decorrente das medidas previstas no projeto. Os dados contidos no ofício, bem como
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a adequação da proposição à Lei de Responsabilidade Fiscal, serão analisados, no

momento oportuno, pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Consideramos que as modificações  propostas pela  Comissão de Constituição e

Justiça  aprimoraram o projeto  e  o  adequaram às  normas  constitucionais  e  legais

vigentes.

A Arsae-MG,  como  autarquia  constituída  sob  regime  especial,  é  caracterizada,

principalmente, pela autonomia administrativa, financeira, técnica e patrimonial. Tais

prerrogativas  têm  por  finalidade  possibilitar  que  ela  exerça  a  função  principal  de

controlar, fiscalizar e editar normas técnicas sobre a prestação do serviço público de

abastecimento de água e de  esgotamento sanitário,  conforme determina a Lei  n°

18.039, de 3 de agosto de 2009.

Ocorre que, no cumprimento das atribuições que lhe foram conferidas pela lei, a

Arsae-MG  tem  enfrentado  dificuldades  pela  inexistência  da  sua  adequada

estruturação, comprometendo assim o exercício de suas atividades essenciais, a sua

autonomia, o interesse público e a prestação de serviços públicos de forma eficiente,

razão pela qual é urgente e necessária a concretização das medidas contidas na

proposição.

Entre  tais  medidas,  citamos  a  criação  das  carreiras  de  Analista  Fiscal  e  de

Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário e de

Gestor  de  Regulação de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água e  de  Esgotamento

Sanitário. Tendo em vista a natureza das funções a serem exercidas e o seu caráter

de permanência, é fundamental que tais cargos sejam ocupados por servidores de

carreira, selecionados por concurso público, o que fortalece a autonomia da agência e

evita  ingerências  indevidas  do  Poder  Executivo.  Desse  modo  não  há  como  tais

servidores não estarem sujeitos a outro regime que não seja o estatutário, conforme

pretende a proposição. Destaque-se que tal modelo também foi adotado no âmbito

federal pela Lei n° 10.871, de 20 de maio de 2004.

Destacamos que a nova redação do art. 5°, que corrige o quantitativo de cargos

previsto no Anexo I do projeto, para abranger as alterações decorrentes da criação e

extinção de cargos prevista no projeto e as alterações do quantitativo de cargos de

provimento em comissão, realizadas por meio de decreto, nos termos do art. 14 da
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Lei Delegada n° 175, de 2007, vem em boa hora e encontra respaldo nos princípios

constitucionais da legalidade, da publicidade e da eficiência.

A proposição  também possui  o  importante  objetivo  de  atualizar  e  aperfeiçoar  a

política tarifária dos serviços de abastecimento de água e de saneamento básico, em

conformidade com a Lei Federal n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece

diretrizes nacionais para o saneamento básico e dá outras providências.

A mencionada lei  federal  determina que “as revisões tarifárias compreenderão a

reavaliação das condições da prestação dos serviços e das tarifas praticadas” e que a

regulação  dos  serviços  tem  por  objetivo  “definir  tarifas  que  assegurem  tanto  o

equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante

mecanismos  que  induzam  a  eficiência  e  eficácia  dos  serviços  e  que  permitam  a

apropriação social dos ganhos de produtividade”.

Verificamos,  portanto,  que  os  objetivos  primordiais  da  proposição  estão  em

conformidade  com  o  art.  37  da  Constituição  da  República,  que  estabelece  os

princípios norteadores da administração pública, as regras gerais sobre acesso aos

cargos públicos,  remuneração, exercício da função pública,  entre outros assuntos;

com o art.  39  do  mesmo Diploma Constitucional,  que,  com a  redação dada pela

Emenda  Constitucional  nº  19,  de  1998,  prevê  que  a  fixação  dos  padrões  de

vencimento  e  dos  demais  componentes  do  sistema  remuneratório  observará  a

natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos, bem como os

requisitos para a investidura no cargo; e com o art. 175 do Texto Constitucional, o

qual determina competir à lei a definição da política tarifária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.688/2013 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Gustavo Corrêa, Presidente e relator - Inácio Franco - João Leite - Antonio Lerin.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.688/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, “cria e extingue
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cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações temporárias

estratégicas, institui as carreiras de Analista Fiscal e de Regulação de Serviços de

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e Gestor de Regulação de Serviços

de  Abastecimento  de  Água  e  Esgotamento  Sanitário  no  âmbito  da  Agência

Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do

Estado de Minas Gerais - Arsae-MG - e dá outras providências.”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua

aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da comissão precedente.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  sob  análise,  em  síntese,  pretende  criar  e  extinguir  cargos  em

comissão,  funções gratificadas e gratificações temporárias  estratégicas,  instituir  as

carreiras de Analista Fiscal e de Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e

Esgotamento  Sanitário  e  Gestor  de  Regulação de Serviços  de  Abastecimento  de

Água e Esgotamento Sanitário no âmbito da Arsae-MG, bem como efetuar a revisão

tarifária no setor de saneamento básico.

De acordo com a Mensagem nº 361/2013, que encaminha o projeto, o Governador

do  Estado  ressalta  a  importância  do  projeto  de  lei  em  tela,  haja  vista  que  ele

possibilitará à Arsae-MG exercer de maneira eficiente suas atribuições de regulação e

fiscalização dos serviços essenciais de saneamento básico.

Os arts. 1º e 3º criam e extinguem, respectivamente, cargos do Grupo de Direção e

Assessoramento da Administração Autárquica e Fundacional destinados à Arsae-MG,

consoante o quadro geral de cargos de provimento em comissão disposto no art. 1º

da Lei Delegada nº 175, de 2007.

O art. 2º cria as gratificações temporárias estratégicas - GTE - de que trata o art. 12

da lei delegada supracitada, destinadas à Arsae-MG.



428
____________________________________________________________________________

O art. 4º extingue funções gratificadas de que trata o art. 8º da Lei Delegada nº 175,

de 2007, destinadas à Arsae-MG.

O art. 5º, por sua vez, atualiza o Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 2007, tendo

em  vista  as  alterações  de  gratificações  e  funções  efetuadas  pelos  artigos  acima

mencionados.

O  art.  6º  cria  a  Função  Gratificada  de  Regulação  e  Fiscalização  -  FGRF  -,

identificada e regulamentada por decreto, com jornada de 40 horas semanais, que

será exercida  por  servidores ocupantes de cargo efetivo ou  detentores de função

pública que tenham nível superior  de escolaridade designados por ato do Diretor-

Geral da Arsae-MG.

Os arts. 7º e 9º instituem as carreiras de Analista Fiscal e de Regulação de Serviços

de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário,  com 80 cargos vagos, e de

Gestor  de  Regulação  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  Esgotamento

Sanitário,  com  30  cargos  vagos,  encontrando-se  as  atribuições  gerais  dessas

carreiras  dispostas  no  art.  13.  O  art.  8º  traz  as  definições  de  carreira,  cargo  de

provimento  efetivo,  quadro  de  pessoal,  nível  e  grau  que  serão  consideradas  no

âmbito das carreiras instituídas.

Os arts.  10 a 16 estabelecem normas sobre a codificação e a identificação dos

cargos, a lotação e a transferência de servidores, as condições para a cessão de

servidor  para  outro órgão,  a carga horária semanal  de trabalho,  a  estrutura e as

tabelas de vencimento básico das carreiras.

Os arts. 17 e 18 promovem alterações na Lei nº 15.468, de 2005, haja vista que a

proposição sob análise cria cargos específicos destinados à Arsae-MG, razão pela

qual  não  há  mais  necessidade de que servidores  de  outros  órgãos  do Executivo

sejam cedidos para exercer atividades privativas dessa Agência.

Os arts. 19 a 28 definem as regras do edital de concurso público para ingresso nas

carreiras contidas na proposição em análise, bem como os critérios de progressão e

promoção da carreira.

O art. 29, por sua vez, institui a Gratificação de Desempenho da Área de Regulação

de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  Esgotamento  Sanitário  -  Gedarsae  -,

concedida aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras de
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Analista  Fiscal  e  Gestor  de Regulação de Serviços de  Abastecimento  de  Água e

Esgotamento Sanitário que estejam lotados e em efetivo exercício na Agência.

A Gedarsae é  composta de  uma parcela fixa mais  outra variável,  sendo devida

mensalmente a partir  do ingresso nas carreiras mencionadas. Tem como base de

cálculo a pontuação por nível de posicionamento do servidor na carreira.

Os arts. 30 a 32 promovem alterações na Lei Estadual nº 18.309, de 2009, no que

tange à Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e

Saneamento - TFAS -, a ser aplicada pela Arsae-MG, cabendo destacar a alteração

em sua fórmula e o aumento do quantitativo de Ufemgs em sua base de cálculo.

Em sua análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  não detectou

óbices de natureza jurídico-constitucional à tramitação da matéria, mas apresentou o

Substitutivo nº 1, com vistas a adequá-la à legislação vigente, bem como à técnica

legislativa.

A Comissão de Administração Pública, por sua vez, destacou em sua análise de

mérito a importância da proposição em tela, haja vista as dificuldades enfrentadas

pela Arsae-MG em cumprir as atribuições que a lei lhe conferiu como autarquia sob

regime  especial.  Dessa  forma,  opinou  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

No  que  tange  ao  aspecto  orçamentário-financeiro,  que  cabe  a  esta  Comissão

analisar, cumpre destacar que a implementação da medida proposta implica aumento

de despesas com pessoal para o erário,  estando, portanto, condicionada a limites

constitucionais e legais.

Segundo  o  art.  17  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  Lei  de

Responsabilidade Fiscal - LRF -, os atos que criarem ou aumentarem despesa de

caráter continuado, como é o caso das despesas de pessoal, deverão ser instruídos

com a estimativa do  impacto orçamentário-financeiro no  exercício em que devam

entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para

seu custeio, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais

normas do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - e da Lei de Diretrizes

Orçamentárias - LDO.

O art. 20, II, “a”, da LRF, estabelece que a despesa total com pessoal do Poder
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Executivo não poderá exceder o percentual de 49% da receita corrente líquida - RCL.

Ademais, o parágrafo único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95% do

limite total (ou seja, 46,55%) a partir do qual medidas corretivas deverão ser adotadas

para evitar que o limite máximo seja atingido. Entre essas medidas está incluída a

proibição  de  aumento,  reajuste  ou  adequação  de  remuneração  a  qualquer  título,

ressalvada  a  revisão  geral  anual  prevista  no  inciso  X do  art.  37  da  Constituição

Federal, bem como a criação de cargo, emprego ou função.

Em cumprimento ao que determina a LRF, a Secretaria de Estado de Planejamento

e  Gestão  -  Seplag  -  enviou  os  Ofícios  GAB.SEC  nº  143/2013  e  281/2013,

apresentando o impacto orçamentário-financeiro decorrente da implementação das

medidas constantes no projeto sob exame.

Segundo  os  documentos  apresentados,  o  impacto  orçamentário-financeiro  total

decorrente da implementação das medidas propostas será de R$ 21.179.301,54. Os

ofícios  ainda  informam  que  a  despesa  criada  pelo  projeto  ora  analisado  será

absorvida  pelo  aumento  previsto  na  arrecadação  da  Taxa  de  Fiscalização  sobre

Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Saneamento, não gerando ônus para

o  Tesouro  Estadual.  Adicionalmente,  foi  informado  que  o  aumento  de  despesas

gerado pela implementação das medidas propostas tem adequação orçamentária e

financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o PPAG e com a

LDO, não afetando as metas de resultados fiscais do Estado.

Conforme o Relatório de Gestão Fiscal referente ao exercício de 2012 e publicado

no Diário do Executivo em 30/1/2013, as despesas com pessoal do Poder Executivo

encontram-se dentro  do  limite  legal,  qual  seja  40,73% da RCL.  Adicionando-se o

impacto  financeiro  gerado  pela  proposição  em  análise,  as  despesas  ainda

permanecem inferiores ao limite prudencial, qual seja 46,55% da RCL publicada no

referido relatório.

Destaque-se ainda que a proposição em tela atende também ao disposto no art.

169, II, da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou

aumento de  remuneração a autorização específica na LDO, que já concede essa

autorização em seu art. 15.

Além disso, ressalte-se que o Estado deverá observar o disposto no art. 4º da Lei nº
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19.973, de 27 de dezembro de 2011, que estabelece as condições para aplicação de

recursos  financeiros  na  política  remuneratória.  Importa  salientar  também  que,

conforme previsto no art. 6º da referida lei, o montante de recursos apurados para a

implementação da política remuneratória deverá, de igual modo, custear as despesas

com concessão de gratificações, adicionais, aumento ou reajuste de vencimentos e

proventos, entre outros.

Ressaltamos,  por  fim,  que,  em  face  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da

República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de

dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.688/2013, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, de de 2013.

Zé Maia,  Presidente -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Adalclever  Lopes  -  Jayro

Lessa - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.893/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela “cria o Fundo Especial

do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo a criação do Fundo Especial do Poder

Judiciário  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  FEPJ  -,  cuja  finalidade  é  a  garantia  de

recursos  financeiros  para  o  desenvolvimento  das  atividades  desse  Poder.  Em

essência, os recursos do FEPJ serão constituídos por custas judiciais e pelas Taxas
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Judiciária e de Fiscalização Judiciária, além de dotações consignadas no orçamento

do  Estado  e  receitas  de  convênios  ou  doações  ou  decorrentes  de  alienação  ou

locação de bens móveis e imóveis, remuneração de aplicações financeiras, multas

decorrentes  de  processos  judiciais,  receitas  de  concursos,  cursos,  conferências  e

empréstimos.

De acordo com a Mensagem nº 391/2013, a proposição viabiliza “o cumprimento de

determinações  da  Corregedoria  Nacional  de  Justiça,  constantes  do  Relatório  de

Inspeção Preventiva, elaborado em setembro de 2012, e em consonância com o § 2º

do  art.  98  da  Constituição  Federal  e  §  2º  do  art.  97  da  Constituição  Estadual”.

Ressalte-se  que  a  medida  foi  também  implementada  em  outros  Estados  da

Federação.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça observou que a

matéria está prevista no rol das competências legislativas estaduais e apresentou o

Substitutivo  nº  1 para  adequar  o projeto à técnica  legislativa.  Entre as  alterações

propostas no  substitutivo,  destaca-se a supressão do dispositivo  que determina a

manutenção  do  superávit  financeiro  no  FEPJ,  por  contrariar  o  art.  15  da  Lei

Complementar nº 91, de 2006, que prevê a manutenção desse superávit apenas para

os fundos que exerçam as funções de financiamento ou de garantia. Além disso, foi

retirado o dispositivo que autorizava o Poder Executivo a proceder ao remanejamento

de dotações orçamentárias, mediante decreto, com vistas à efetiva operacionalização

do  Fundo,  pois  se  trata  de  abertura  de  crédito  especial,  cuja  autorização  “deve

obedecer ao princípio da exclusividade, de forma que a lei que autorizar sua abertura

não poderá conter dispositivo estranho à matéria orçamentária”. Foi ainda suprimido o

artigo  que determinava o encaminhamento  anual  de  proposta  de  atualização dos

valores dos recursos do FEPJ à Assembleia Legislativa, por se tratar de matéria da

Lei Orçamentária Anual.

Quanto à análise desta Comissão, cumpre informar que o Tribunal de Justiça de

Minas Gerais encaminhou demonstração da viabilidade financeira do FEPJ, a qual

prevê,  para  o  ano  de  2013,  receitas  de  aproximadamente  R$400.000.000,00  e

despesas de igual valor.

Destacamos que a mera previsão de fontes de recursos, quando da criação de um
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fundo,  não  configura,  por  si  só,  despesa  para  o  Estado.  Isso  porque  a  efetiva

destinação  de  recursos  para  o  fundo  em  comento  requer  previsão  orçamentária

expressa,  sendo vedado  o  início  de  programas  ou  projetos  não incluídos  na  Lei

Orçamentária Anual - LOA -, conforme dispõe o art. 161, I, da Constituição Estadual.

Também  a  Lei  Complementar  nº  91,  de  2006,  traz  expresso,  em  seu  art.  13,  o

dispositivo de que a alocação de receitas em fundos será feita por meio de dotação

consignada  na  LOA.  Desse  modo,  compete  ao  Poder  Executivo,  ao  elaborar  a

proposta orçamentária, destinar dotação específica para o fundo em exame.

Sendo  assim,  uma vez que o  projeto  em comento  não tem impacto  financeiro-

orçamentário, não há óbice ao prosseguimento de sua tramitação nesta Casa.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.893/2013 no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Zé Maia,  Presidente -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Adalclever  Lopes  -  Jayro

Lessa - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 1 A 8 AO PROJETO DE LEI Nº 3.587/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, a proposição em epígrafe “dispõe sobre

a criação de cargos no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/11/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária para receber parecer.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto.

A Comissão de Administração Pública, em sua análise, concluiu pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Esta Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação

do  projeto,  no  1º  turno,  na  forma  original,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1,

apresentado pela Comissão de Administração Pública.
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Em Plenário, na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas as

Emendas nºs 1 a 8, todas de autoria do Deputado Gilberto Abramo, que vêm a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela pretende criar 32 cargos no Quadro Específico de Provimento em

Comissão do Quadro de Pessoal  dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do

Estado  de  Minas  Gerais,  distribuídos  da  seguinte  maneira:  1  cargo  de

Superintendente; 3 cargos de Coordenador II; 1 cargo de Coordenador I; 2 cargos de

Assessor Administrativo; 1 cargo de Assessor IV; 2 cargos de Assessor III; 2 cargos

de Assessor II; e 20 cargos de Assessor I.

Durante  a  fase  de  discussão  da  proposição  em  1º  turno,  foram  recebidas  em

Plenário as Emendas nos 1 a 8, todas de autoria do Deputado Gilberto Abramo, as

quais dão nova redação ao inciso I do art. 1º do projeto em tela, criando, pela ordem,

respectivamente:

um cargo de Assessor I, padrão MP-36;

um cargo de Assessor II, padrão MP-38;

um cargo de Assessor III, padrão MP-40;

um cargo de Assessor IV, padrão MP-42;

um cargo de Assessor Administrativo do PGJ, padrão MP-44;

um cargo de Superintendente, padrão MP-44;

um cargo de Coordenador I, padrão MP-42;

um cargo de Coordenador II, padrão MP-43.

A Constituição da República, em seu art. 63, e a Constituição da Estado, em seu

art.  68,  estabelecem  que  não  será  admitido  aumento  da  despesa  prevista  nos

projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados,

do Senado Federal, dos tribunais federais e do Ministério Público. Nesse sentido, o

Regimento  interno  da  Assembleia  Legislativa,  em  seu  art.  187,  acompanha  a

Constituição  Federal,  estabelecendo  que não  será  admitido  aumento  da  despesa

prevista nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Assembleia

Legislativa, dos tribunais e do Ministério Público.

Além disso,  a  Constituição do Estado,  em seu art.  122,  assegura  ao Ministério
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Público autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe, especialmente,

propor  ao  Poder  Legislativo  a  criação  e  a  extinção  de  seus  cargos  e  serviços

auxiliares  e  a  fixação do subsídio  de  seus membros  e  da  remuneração  de  seus

servidores.

Sendo  assim,  no  que se  refere  às  Emendas  nºs  1  a  8,  em que pese a  nobre

intenção  do  Parlamentar,  elas  ferem  a  autonomia  administrativa  e  financeira  do

Ministério  Público  e  geram  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,

acarretando,  em última análise,  impacto  financeiro  no  Orçamento  do  Estado.  Por

essas razões, somos levados a rejeitá-las.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas nºs 1 a 8, apresentadas

em Plenário, ao Projeto de Lei nº 3.587/2012.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Zé  Maia,  Presidente  e  relator  -  Adalclever  Lopes  -  Jayro  Lessa  -  Lafayette  de

Andrada - Romel Anízio - Ulysses Gomes.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2013

ATAS

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 8/5/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Proposta  de  Emenda  à

Constituição nº 54/2013 - Projetos de Lei nºs 4.052 a 4.058/2013 - Requerimentos nºs

4.686  a  4.700/2013 -  Requerimento  do  Deputado Célio  Moreira  -  Comunicações:

Comunicações das Comissões de Administração Pública, da Pessoa com Deficiência,

de Educação, de Esporte, de Turismo, de Minas e Energia e de Direitos Humanos -

Questões de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Durval Ângelo,

Sargento Rodrigues e Rogério Correia - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura

de Inscrições - Designação de Comissões: Comissões Especiais para Emitir Parecer

sobre  a  Indicação  nº  75/2013 e  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº

53/2013 - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Encerramento -

Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Adalclever Lopes - Almir Paraca -

Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos  -  Antônio  Carlos

Arantes - Bonifácio Mourão - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho

do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval

Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Inácio Franco - Jayro

Lessa -  João Leite -  João Vítor  Xavier  -  Juninho Araújo -  Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa  -  Marques Abreu -  Neilando

Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia -  Romel  Anízio  -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio
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Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Às  14h4min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Presidência passa a

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Presidência as seguintes proposições:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 54/2013

Acrescenta o art. 139 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica acrescentado ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias o

seguinte art. 139:

“Art. 139 - Os militares demitidos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais -

PMMG - ou do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais - CBMMG -

pela prática do crime de deserção, antes da Lei Complementar nº 95, de 17 de janeiro

de 2007, serão incluídos nos quadros do CBMMG, assegurada a contagem do tempo

de serviço no posto ou graduação anteriores ao ato administrativo de exoneração.

Parágrafo único - Os efeitos desta emenda aplicam-se aos militares da ativa que

tenham  desertado  antes  da  Lei  Complementar  nº  95,  de  2007,  e  que  estejam
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submetidos a processo administrativo disciplinar em decorrência exclusivamente da

prática do crime de deserção.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de maio de 2013.

Cabo Júlio  -  Adalclever  Lopes -  Almir  Paraca -  André Quintão  -  Antonio Lerin -

Celinho do Sinttrocel - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gilberto Abramo - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - José Henrique - Leonídio Bouças - Liza Prado

- Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pompílio

Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz -

Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição tem por objetivo reparar a

injustiça  e  principalmente  a  violação  dos  direitos  e  garantias  constitucionais  dos

militares que, por motivos diversos e forças alheias à sua vontade, desertaram antes

da Lei Complementar 95, de 17 de janeiro de 2007.

Como notoriamente sabido,  em especialmente nesta Casa Legislativa,  a lei  não

retroagirá para prejudicar o acusado e tampouco nova lei mais gravosa poderá incidir

sobre crimes, contravenções penais e atos administrativos praticados na vigência de

lei mais benéfica ao acusado. Segundo o art. 9º da Convenção Americana de Direitos

humanos (Pacto de San José da Costa Rica), assinada pelos países membros da

OEA, "ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em

que  forem  cometidas,  não  sejam  delituosas,  de  acordo  com  o  direito  aplicável.

Tampouco  se  pode  impor  pena  mais  grave  que  a  aplicável  no  momento  da

perpetração do delito. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição

de pena mais leve, o delinquente será por isso beneficiado".

No  caso  em  exame,  constata-se  que  o  diploma  que  instituiu  a  transgressão

disciplinar  residual  adjacente  ao  crime  de  deserção  se  configurou em gravíssima

limitação e  violação dos  direitos  e  garantias  fundamentais,  pois  previu  os  efeitos

punitivos estabelecidos por lei superveniente e atribuiu sanção a um ato já esgotado

em todas as suas potencialidades jurídicas.

Sendo certo que a lei não pode conferir efeitos jurídicos gravosos restritivos de um

direito  fundamental,  com  a  finalidade  de  punir,  há  que  ser  aplicado  o  direito  à
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inviolabilidade do passado. Qualquer coisa diferente disso é uma verdadeira caça às

bruxas. Há um consenso muito claro no sentido de que os valores da probidade, da

legalidade  e  da  moralidade  administrativa  devem  ser  respeitados  sem,  contudo,

violarem-se direitos e garantias fundamentais estatuídos em lei.

No caso dos policiais e bombeiros militares desertores, latente está a violação dos

direitos e garantias fundamentais, uma vez que não foi observado o tempo do crime

de deserção.

Ademais,  deve  ser  levado em  conta  que,  quando o militar  desertou,  a  punição

prevista no ordenamento jurídico era mais benéfica e mais branda. Dessa feita, ao

aplicar  legislação  mais  gravosa,  a  administração  publica  mitigou  consagrados

preceitos  constitucionais,  ao  imputar  uma  pena  administrativa  de  demissão,

diametralmente desproporcional à pena aplicada ao crime.

Sendo  o  direito  penal  considerado  “ultima  ratio”  para  pacificação  social  dos

conflitos, para proteção contra a violação de bens jurídicos importantes e essenciais

para a sociedade e para repressão dessa violação, a lei que criou a transgressão

disciplinar, que passou a ser aplicada aos militares desertores, viola flagrantemente

os  princípios  da  intervenção  miníma  e  da  fragmentariedade,  aplicados  na

responsabilização e penalização dos infratores da lei.

Outro  ponto  a  ser  levado  em  conta  são  os  princípios  constitucionais  da

proporcionalidade e da razoabilidade, que foram violados, uma vez que os militares

demitidos  apresentavam um  comportamento  invejável  na  instituição.  É importante

lembrar que os referidos princípios têm por finalidade precípua equilibrar os direitos

individuais com os anseios da sociedade.

O princípio da razoabilidade, largamente adotado pela jurisprudência alemã do pós-

guerra,  preceitua  que  nenhuma  garantia  constitucional  goza  de  valor  supremo e

absoluto, de modo a aniquilar outra garantia de valor e grau equivalente.

Na  seara  administrativa,  segundo  o  mestre  Dirley  da  Cunha  Júnior,  a

proporcionalidade “é um importante princípio constitucional que limita a atuação e a

discricionariedade dos poderes públicos e, em especial,  veda que a Administração

Pública  aja  com  excesso  ou  valendo-se  de  atos  inúteis,  desvantajosos,

desarrazoados e desproporcionais”.
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É  nesse  sentido  que  o  mestre  Bonavides  expõe  que  “em  nosso  ordenamento

constitucional não deve a proporcionalidade permanecer encoberta. Em se tratando

de princípio vivo, elástico, prestante, protege ele o cidadão contra os excessos do

Estado e serve de escudo à defesa dos direitos e liberdades constitucionais. De tal

sorte  que  urge,  quanto  antes,  extraí-lo  da  doutrina,  da  reflexão,  dos  próprios

fundamentos  da  Constituição,  em ordem  a introduzi-lo,  com todo o  vigor,  no  uso

jurisprudencial”.

Destarte, além da previsão da proporcionalidade como princípio a ser obedecido

pela administração pública na consecução de seus atos, convém destacar que “nos

processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de adequação

entre  meios  e  fins,  vedada  a  imposição de  obrigações,  restrições  e  sanções  em

medida  superior  àquelas  estritamente  necessárias  ao  atendimento  do  interesse

público”.

Sendo assim, ressoa nítida a importância do referido princípio nos dias atuais no

que se refere à proteção dos direitos do cidadão em face de eventual  arbítrio  do

Estado,  merecendo  destaque  a  previsão  infraconstitucional  expressa  e  a

interpretação evolutiva e ampliativa que lhe vem sendo dada pelos tribunais pátrios.

De igual relevância, o principio da economicidade deve ser levado em conta no que

diz respeito ao aproveitamento dos militares no Corpo de Bombeiros, o que resultará

em aumento do efetivo, sem qualquer despesa adicional para o erário, pois esses

profissionais já se encontram treinados e prontos para exercer a atividade, somando-

se a isso o domínio e a fluência da língua inglesa de que são possuidores a maioria

dos militares.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.052/2013

Dispõe  sobre  a  afixação de cartazes  nos  estacionamentos  públicos  e  privados,

alertando sobre o abandono involuntário de menores no interior do veículo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os proprietários e os responsáveis por estacionamentos públicos e

privados  obrigados  a  afixar  nas  suas  dependências,  em  local  visível,  cartaz
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informativo,  com  o  seguinte  dizer:  “Aviso  a  pais  e  responsáveis:  solicitamos  aos

senhores que atentem para seus filhos ou menores de idade no interior do veículo ao

sair dele”.

Art.  2º  -  Os  estacionamentos  que  descumprirem  esta  lei  estarão  sujeitos  às

seguintes penalidades:

l - advertência na primeira ocorrência;

II - multa no valor de R$200,00 (duzentos reais) na segunda ocorrência;

III - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II deste artigo nas ocorrências

subsequentes, e suspensão temporária das atividades do infrator pelo prazo máximo

de trinta dias.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de maio de 2013.

Marques Abreu

Justificação:  Têm  ocorrido  muitos  episódios  de  esquecimento  involuntário  de

menores no interior de veículos em estacionamentos, públicos ou privados, abertos

ou fechados, provocando desdobramentos trágicos e lamentáveis.

Esta  proposição  tem  o  intuito  de  prevenir  que  pais  e  responsáveis  esqueçam

menores dentro de seus veículos nos estacionamentos. Trata-se de medida simples,

que não requer grande dispêndio financeiro e que evitará que esses fatos aconteçam,

levando à infelicidade uma família inteira e toda a sociedade.

Sendo  assim,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  a  aprovação  desta

relevante iniciativa legislativa no Estado de Minas Gerais.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de Justiça,  Trabalho e de  Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 4.053/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência Veicular Prev

Truck, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

Veicular Prev Truck, com sede no Município de Contagem..

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 8 de maio de 2013.

Gilberto Abramo

Justificação: A Associação de Proteção e Assistência Veicular Prev Truck, fundada

em 5 de outubro de 2009, é entidade filantrópica, beneficente e sem fins lucrativos,

cujo objetivo é prestar serviços de apoio a seus associados.

Os  membros  de  sua  diretoria  são  reconhecidamente  pessoas  idôneas  e  não

remuneradas pelo exercício de suas funções. Desde a sua fundação, vem cumprindo

fielmente suas finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços à comunidade.

Com o título de utilidade pública, a Associação espera firmar parcerias com órgãos

do Estado para prosseguir em suas atividades.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Defesa do Consumidor, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.054/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Renascente dos Moradores

e Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Santa Quitéria, com sede no Município de

Itamarandiba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Renascente

dos Moradores e Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Santa Quitéria, com sede

no Município de Itamarandiba.

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

Sala das Reuniões, 8 de maio de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação:  A Associação Comunitária  Renascente  dos  Moradores  e  Pequenos

Produtores Rurais da Fazenda Santa Quitéria, fundada em 7 de agosto de 2008, é

uma entidade  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  assistencial,  sem  cunho  político  ou

partidário, constituída por tempo indeterminado com a finalidade de atender a todos

que a ela se associem, independentemente de classe social,  nacionalidade,  sexo,

raça, cor e crença religiosa.

Tem como finalidades fortalecer as organizações econômicas, sociais e políticas



444
____________________________________________________________________________

dos  produtores  rurais;  racionalizar  as  atividades  econômicas  de  produção  e

comercialização, desenvolvendo formas de cooperação entre os associados; garantir

os direitos dos associados perante o poder público, principalmente no atendimento

das necessidades de educação, saúde, habitação, transporte e lazer,  entre outros

objetivos.

Sua diretoria  é constituída de  membros de reconhecida idoneidade moral,  nada

constando  que  desabone  sua  conduta.  Outrossim,  a  entidade  não  remunera  os

membros  de  sua  diretoria  pelo  exercício  de  suas  funções,  não  distribui  lucros,

vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma

forma.

Assim, por preencher o projeto os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos

o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.055/2013

Declara  de  utilidade  pública  o  Ministério  Santidade,  com  sede  no Município  de

Santos Dumont.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Ministério Santidade, com sede no

Município de Santos Dumont.

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

Sala das Reuniões, 8 de maio de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação:  O Ministério  Santidade,  fundado em 12 de março de 2012,  é uma

instituição  civil,  sem  fins  lucrativos,  de  carácter  cultural,  educativo,  assistencial  e

filantrópico,  com  duração  por  tempo  indeterminado.  No desenvolvimento  de  suas

atividades não faz discriminação de raça, cor, sexo ou religião.

Tem  por  objetivos  lutar  pela  construção  da  cidadania,  promovendo  a  formação

profissional  através  do  incentivo  à  arte  e  à  cultura,  bem  como  defender  o

desenvolvimento  sustentável,  o  combate  à  pobreza,  desenvolver  políticas
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assistenciais e o voluntariado.

Sua Diretoria  é constituída de membros de reconhecida idoneidade moral,  nada

constando  que  desabone  sua  conduta.  Outrossim,  a  entidade  não  remunera  os

membros  de  sua  Diretoria  pelo  exercício  de  suas  funções,  não  distribui  lucros,

vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma

forma.

Assim,  porque  a  entidade  preenche  os  requisitos  da  Lei  nº  12.972,  de  1998,

esperamos o apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.056/2013

Institui  a  Gratificação por  Apreensão  de  Arma de  Fogo  no  Estado e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Em razão da apreensão de arma de fogo sem registro, sem autorização ou

em desacordo com determinação legal ou regulamentar, é devido o pagamento da

Gratificação  por  Apreensão  de  Arma  de  Fogo,  quando  efetivada  no  território  do

Estado por:

I - policiais militares de Minas Gerais;

II - policiais civis de Minas Gerais;

III - bombeiros militares de Minas Gerais, quando em serviço.

§ 1º - É devida a Gratificação aos policiais referidos nos incisos I e II deste artigo,

inclusive quando efetuarem apreensão de arma de fogo.

§ 2º - A Gratificação é dividida e paga em partes iguais aos policiais militares, civis e

bombeiros militares da guarnição ou equipe com participação efetiva na apreensão da

arma de fogo que:

I  -  comparecerem a delegacia de polícia para os  procedimentos legais  cabíveis

imediatamente após a apreensão;

II  -  assinarem  auto  de  prisão  em  flagrante,  procedimento  de  apuração  de  ato

infracional, auto de apresentação e apreensão ou documento equivalente;
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III - sejam relacionados na correspondente comunicação de ocorrência policial.

§ 3º - Caso a apreensão de arma de fogo seja efetivada por apenas um policial

militar, civil ou bombeiro militar, a Gratificação é paga a ele integralmente.

§ 4º - Também fará jus à Gratificação o policial reformado ou aposentado que tenha

apreendido ou participado de ato de apreensão de arma de fogo.

§ 5º - O policial militar ou civil ou o bombeiro militar, quando afastado do exercício

regular  de  seus  cargos,  funções  ou  atividades  por  motivos  disciplinares  que  o

impeçam de portar arma, por motivos preventivos, por estar em cumprimento de pena

ou por determinação judicial, não tem direito ao recebimento da Gratificação.

Art.  2º  -  A Gratificação por  Apreensão de Arma de Fogo é paga nos  seguintes

valores:

I - revólver de calibre permitido: R$400,00 (quatrocentos reais);

II - pistola de calibre permitido: R$600,00 (seiscentos reais);

III - espingarda, carabina ou rifle de calibre permitido: R$700,00 (setecentos reais);

IV  -  espingarda  calibre  12,  qualquer  tipo  de  arma  longa  de  calibre  restrito  ou

qualquer arma mencionada anteriormente que, por alteração de suas características

ou adaptação de acessórios, seja considerada de uso restrito: R$800,00 (oitocentos

reais);

V - pistola ou revólver de calibre restrito: R$900,00 (novecentos reais);

VI - fuzil,  metralhadora ou submetralhadora de calibre restrito: R$1.200,00 (mil e

duzentos reais);

VII  -  qualquer  arma de fogo não especificada  nos  incisos  anteriores:  R$400,00

(quatrocentos reais).

§  1º  -  A classificação  da  arma de  fogo,  para  os  fins  de  definição  do  valor  da

Gratificação, é aquela ordinariamente efetuada pela autoridade policial da delegacia

de  polícia  e  consignada  nos  procedimentos  mencionados  no  art.  1º,  §  2º,

independentemente do indispensável encaminhamento para exame de eficiência pelo

Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais.

§ 2º - Impossibilitada a classificação da arma de fogo nos termos do disposto no

parágrafo anterior, o valor da Gratificação é definido de acordo com a classificação

estabelecida no laudo do exame de eficiência.
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§ 3º - A Gratificação é devida ainda que a arma de fogo não esteja com munição,

quebrada, com defeito ou considerada ineficiente no correspondente exame realizado

pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais.

§ 4º - A Gratificação não é devida quando se tratar de simulacro de arma de fogo.

Art. 3º - A Gratificação por Apreensão de Arma de Fogo tem natureza eventual e

não  se  incorpora  ao  vencimento,  soldo  ou  subsídio  nem  aos  proventos  de

aposentadoria, reforma ou pensão.

Art. 4º - A Gratificação por Apreensão de Arma de Fogo é paga pela corporação,

órgão ou entidade a que pertencer o policial militar ou civil ou bombeiro militar, na

forma do regulamento.

Art. 5º - As despesas decorrentes do disposto nesta lei correm à conta do Tesouro

do Estado, na forma de dotações orçamentárias para tanto consignadas.

Art.  6º  -  O Poder  Executivo deve regulamentar  esta lei  a  partir  da data de sua

publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de maio de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação: Esta proposição visa instituir gratificação por apreensão de arma de

fogo, uma vez que a mencionada iniciativa consolida o conceito de segurança pública

inteligente e integrada.

Assim,  assegurar  premiação  pecuniária  por  apreensão  de  armas  de  fogo  aos

membros  dos  órgãos  que  resguardam  a  segurança  pública  do  Estado  é  um

desdobramento necessário para o alcance dos objetivos perseguidos, principalmente

quanto à diminuição da criminalidade e violência.

Desta forma, a intenção de erradicar as mortes violentas é obstinada, e não se

pode deixar de reconhecer que esses crimes, em sua maioria, são cometidos com

armas  de  fogo  particulares,  ilegalmente  possuídas  e  materializadoras  da  atual

sensação de insegurança social.

Assim, é para estimular cada vez mais nossos policiais militares e civis e bombeiros

militares que se tem a iniciativa de instituir a gratificação pretendida para os casos de

apreensão de armas de fogo, a qual se soma a outras com o mesmo desiderato, tais
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como as campanhas de desarmamento.

O custo desse incentivo é insignificante se comparado com os gastos públicos com

assistência  a  feridos  e  outras  despesas  médicas,  sem  considerar  o  impacto  na

economia decorrente de vidas e talentos produtivos vitimados por crimes violentos.

Assim, sendo a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, constitucionalmente,

forças auxiliares na defesa da segurança pública e, portanto, instituições garantidoras

de direitos fundamentais, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação

desta proposição.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI 4.057/2013

Declara de utilidade pública a Associação Família de Caná de Patrocínio, com sede

no Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada de  utilidade pública  a  Associação Família  de  Caná de

Patrocínio, com sede no Município de Patrocínio.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de maio de 2013.

Deiró Marra

Justificação: A Associação Família de Caná de Patrocínio, com sede no Município

de Patrocínio,  é uma entidade civil,  de  caráter beneficente,  em funcionamento há

mais de dez anos e sem fins lucrativos. Sua diretoria é constituída por pessoas de

reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

Objetiva a proteção da saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice

através  de  parceria  com  o  poder  público,  campanhas  comunitárias  e  outros;  o

combate à fome e à pobreza, através de campanhas em parceria com a comunidade

e entidades afins; o apoio à educação; ajudar a prevenir e a remediar os problemas

da família, promovendo a boa convivência dos seus membros, o diálogo conjugal e

familiar e a formação integral dos filhos; a prevenção ao uso do álcool e outras drogas

e oferecer condições de recuperação aos dependentes por meio de palestras, cursos,
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reuniões pedagógicas, reuniões terapêuticas e internamento, usando como terapia

básica  o  autoconhecimento,  a  autoestima,  a  conscientização,  a  ajuda  mútua,  o

estudo, o trabalho, a disciplina e as atividades de lazer e esporte.

No desenvolvimento de suas atividades, a Associação visa à promoção e defesa

dos direitos  da  criança e do adolescente,  prestando serviços permanentes e sem

discriminação de clientela.

A documentação apresentada encontra-se de acordo com o que estabelece a Lei nº

12.972, de 27 de julho de 1998, com vistas a sua declaração de utilidade pública.

Assim, peço o costumeiro apoio dos nobres colegas à aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.058/2013

Dispõe sobre a concessão da licença-paternidade na Assembleia Legislativa, sobre

a revisão anual dos vencimentos e proventos de seus servidores referente ao ano de

2013, altera dispositivos da Lei nº 17.590, de 20 de junho de 2008, que institui  o

Adicional de Desempenho - ADE - no âmbito da Assembleia Legislativa e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A licença-paternidade  prevista  no  inciso  XIX  do  “caput”  do  art.  7º  da

Constituição da República é concedida no âmbito da Assembleia Legislativa no prazo

de quinze dias consecutivos, nos termos de regulamento.

Parágrafo único - A licença-paternidade é assegurada ao servidor que adotar ou

obtiver a guarda judicial para fins de adoção.

Art. 2º - O valor do índice básico utilizado para o cálculo da tabela de vencimentos

básicos dos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa, previsto no art. 5º da

Lei  nº  16.833,  de  20  de  julho  de  2007,  fica  reajustado  em  6,59%  (seis  vírgula

cinquenta e nove por cento), passando a ser de R$513,25 (quinhentos e treze reais e

vinte e cinco centavos), a partir de 1º de abril de 2013, nos termos do art. 2º da Lei nº

19.838, de 2 de dezembro de 2011.

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

e 17 do art. 40 da Constituição da República e sejam reajustados na forma prevista

no § 8º do mesmo artigo;

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

de 2007.

Art. 4º - O § 1º do art. 2º, o inciso II do “caput” do art. 3º e o “caput” do art. 4º da Lei

nº 17.590, de 20 de junho de 2008, passam a vigorar com a redação que segue,

ficando o art. 2º acrescido dos seguintes §§ 7º, 8º e 9º:

“Art. 2º - (…)

§ 1º - É assegurado ao servidor a que se refere o inciso I do “caput” deste artigo

computar os resultados satisfatórios por ele obtidos nas Avaliações de Desempenho

Individual - ADIs - realizadas na Assembleia Legislativa relativas ao ano de 2004 e

aos subsequentes.

(...)

§ 7º - Ao servidor a que se refere o inciso I do “caput” deste artigo fica assegurado o

direito  à  percepção de  ADE eventualmente  adquirido  em órgão da Administração

Direta,  Autárquica e Fundacional  do  Estado de Minas Gerais,  a partir  da data de

protocolo do requerimento, nos termos de regulamento.

§ 8º - O servidor a que se refere o inciso I do “caput” deste artigo que, em virtude de

aprovação  em  concurso  público,  for  empossado  em  outro  cargo  da  Assembleia

Legislativa  fará  jus,  nos  termos  de  regulamento,  ao  cômputo  dos  resultados

satisfatórios  por  ele  obtidos  nas  ADIs  realizadas  na  Assembleia  Legislativa  não

utilizadas para fins desse adicional, observado o disposto no § 1º do art. 2º desta lei,

dispensado o cumprimento do período de conclusão de estágio probatório previsto no

inciso I do “caput” do art. 3º.

§ 9º - O valor máximo a ser percebido a título de ADE não poderá ultrapassar, em

nenhuma  hipótese,  70%  (setenta  por  cento)  do  vencimento  básico  do  servidor,

conforme tabela constante no Anexo I desta lei, observado o disposto no § 5º deste

artigo.

(…)

Art. 3º - (…)
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II - obtenção do número suficiente de ADIs com resultado satisfatório, nos termos

da tabela constante no Anexo I desta lei.

(...)

Art. 4º - O valor do ADE corresponde a um percentual, não cumulativo, incidente

sobre o vencimento básico do servidor, atribuído nos termos do Anexo I desta lei, de

acordo com o número de avaliações de desempenho satisfatórias consideradas.”.

Art. 5º - O Anexo I da Lei nº 17.590, de 2008, passa a vigorar na forma do anexo

desta lei.

Art. 6º - Fica extinta a assistência complementar à saúde prestada pelo Fundo de

Apoio Habitacional da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - Fundhab -

por meio do plano de autogestão na forma prevista na Lei nº 14.646, de 24 de junho

de 2003.

§ 1º - É vedada a utilização da assistência complementar de que trata o “caput”

deste artigo a partir da data de publicação desta lei, assegurado o direito à conclusão

de  internações  hospitalares  em  curso  nessa  data  aos  titulares  e  aos  demais

beneficiários inscritos sob sua responsabilidade no plano de autogestão prestado por

meio do Fundhab.

2º - O saldo remanescente da conta bancária do Fundhab relativa ao custeio da

assistência  médico-hospitalar  prestada  na  modalidade  autogestão  com  recursos

financeiros oriundos das contribuições da Assembleia Legislativa e dos beneficiários

dessa  assistência  será  rateado  entre  a  Assembleia  Legislativa  e  os  beneficiários

titulares  que,  no  dia  imediatamente  anterior  ao  de  publicação  desta  lei,  estavam

inscritos nesse plano de autogestão.

3º - O saldo remanescente de que trata o § 2º deste artigo será apurado após o

pagamento de todas as despesas oriundas da utilização da assistência complementar

médico-hospitalar prestada pelo Fundhab por meio do plano de autogestão incluídas

as despesas referentes às internações hospitalares em curso asseguradas na forma

do § 1º deste artigo.

§ 4º - O produto do rateio do saldo remanescente na forma estabelecida no § 3º

deste artigo será creditado no dia 25 do mês subsequente ao da quitação da última

despesa faturada, se este for dia útil, ou no primeiro dia útil subsequente, se não for,
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de  forma  proporcional  aos  valores  recolhidos  individualmente  pela  Assembleia

Legislativa  e  pelos  beneficiários  titulares  a  que  se  refere  o  §  2º  deste  artigo,

computados desde a data de criação da assistência médico-hospitalar prestada pelo

Fundhab na modalidade autogestão.

§ 5º - Para fins do cálculo do rateio proporcional a que se refere o § 4º deste artigo,

os valores das contribuições vertidas para o plano de autogestão pela Assembleia

Legislativa e pelos beneficiários titulares a que se refere o § 2º deste artigo serão

atualizados conforme a tabela de fatores de atualização monetária da Corregedoria

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a partir do mês referente a cada

contribuição efetuada até  o mês imediatamente  anterior  àquele  em que se der  o

efetivo rateio do saldo remanescente, observado o seguinte procedimento para fins

de apuração do valor devido:

I  -  somam-se  as  contribuições  individuais  atualizadas  na  forma  prevista  neste

parágrafo da Assembleia Legislativa e dos beneficiários titulares a que se refere o §

2º deste artigo;

II  -  somam-se todas as contribuições individuais apuradas na forma prevista no

inciso I deste parágrafo;

III - determina-se o valor percentual individual da soma a que se refere o inciso I

deste  parágrafo  em  relação  à  soma total  a  que  se  refere  o  inciso  II  para  cada

beneficiário titular e para a Assembleia Legislativa;

IV - aplica-se o valor percentual individual apurado na forma prevista no inciso III

deste parágrafo ao valor do saldo remanescente a que se refere o § 2º deste artigo,

observado o disposto no § 3º.

Art.  7º - O “caput” do art.  4º da Lei nº 14.646, de 2003, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  4º  -  A Assistência complementar  será prestada por  meio  de  plano de pré-

pagamento contratado de empresas mantenedoras de plano de saúde.”.

Art.  8º  -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  de

recursos orçamentários da Assembleia Legislativa.

Art. 9º - Ficam revogados:

I - o § 2º do art. 4º da Lei nº 14.646, de 2003;
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II - o § 1º do art. 4º da Lei nº 17.590, de 2008.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de maio de 2013.

Mesa da Assembleia

ANEXO

(a que se refere o art. 5º da Lei nº , de de de 2013)

ANEXO I

(a que se referem o § 9º do art. 2º, o inciso II do “caput” do art. 3º e o art. 4º da Lei nº

17.590, de 20 de junho de 2008)

VALOR DO ADE

Coluna A Coluna B

Número de ADIs realizadas na

Assembleia Legislativa com resultado

satisfatório

Valor do ADE (percentual não cumulativo

incidente sobre o vencimento básico do

servidor)

3 6%

5 10%

10 20%

15 30%

20 40%

25 50%

30 60%

35 70%

Justificação: A licença-paternidade está prevista no inciso XIX do “caput” do art. 7º

da Constituição da República, que remete a sua concessão para os termos de lei.

Contudo, como até hoje não foi editada a lei disciplinadora da matéria, a licença vem

sendo concedida no prazo de cinco dias, nos termos do § 1º do art. 10 do Ato das

Disposições Constitucionais e Transitórias.

O § 5º do art. 226 do texto constitucional dispõe, por sua vez, que os direitos e

deveres referentes à sociedade conjugal  são exercidos igualmente pelo homem e

pela mulher, numa clara percepção de um novo modelo de constituição da família,
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que requer do pai uma participação efetiva na criação, educação e assistência aos

filhos.

Depreende-se, pois, que a licença-paternidade de apenas cinco dias, como é hoje

concedida, é insuficiente para que o pai possa contribuir com uma boa assistência ao

filho e à mãe, assegurando-lhes os necessários cuidados logo após o parto, momento

de grandes alterações nas atividades da família.

Com o objetivo,  pois,  de possibilitar  que o pai  preste maior  apoio à família  nos

primeiros  dias  após  o  nascimento  da  criança é  que apresentamos a proposta  da

extensão da licença-paternidade de cinco para quinze dias, seguindo uma tendência

mundial, ratificada pela Organização Internacional do Trabalho - OIT -, por meio da

Convenção 156, que é um acordo internacional relativo à promoção da igualdade de

gênero.  Segundo  a  convenção,  homens  e  mulheres  trabalhadores  devem  ter

igualdade  de  oportunidades  e  tratamento  com  relação  às  responsabilidades

familiares, seja com filhos seja com quaisquer parentes que necessitem de cuidado.

Este projeto prevê ainda a proposta de revisão da remuneração e dos proventos

dos  servidores  da  Secretaria  da  Assembleia  com  vistas  a  dar  cumprimento  ao

disposto no art. 2º da Lei nº 19.838, de 2/12/2011, segundo o qual essa revisão será

realizada anualmente, “nos termos do 'caput' do art. 24 da Constituição do Estado e

do inciso X do 'caput' do art. 37 da Constituição da República, no mês de abril, sem

distinção  de  índices”.  Trata-se,  portanto,  de  restabelecer  o  poder  aquisitivo  dos

vencimentos dos servidores da Casa diante da inflação do período compreendido

entre 1º/4/2012 e 31/3/2013, com base no Índice de Preços ao Consumidor - IPCA -

apurado  pelo  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  -  IBGE -,  que  atingiu

6,59%, conforme dados disponíveis em www.ibge.gov.br.

Para  tanto,  é  importante  ressaltar  que a  Assembleia  Legislativa  vem  cumprindo

rigorosamente  os  comandos  previstos  na  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  -  LRF.

Conforme se pode verificar  no  Demonstrativo da  Despesa de Pessoal  relativo  ao

período  de  janeiro  a  dezembro  de  2012,  o  gasto  da  Secretaria  da  Assembleia

Legislativa na área de pessoal,  sem a dedução de inativos e pensionistas, foi  de

1,5773% em  relação  à  Receita  Corrente  Líquida  -  RCL.  Como se percebe,  esse

índice está bem abaixo do limite previsto no art. 20 dessa lei, o qual estabelece que



455
____________________________________________________________________________

as despesas com pessoal da ALMG não podem ultrapassar 2,1062% do valor da RCL

do Estado, bem como do limite prudencial, que é de 2,0009%.

Outras  disposições  contidas  neste  projeto  dizem  respeito  ao  Adicional  de

Desempenho - ADE -, previsto no “caput” do art. 31 da Constituição do Estado. O

ADE foi instituído no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional

do  Poder  Executivo  por  meio  da  Lei  nº  14.693,  de  30  de  julho  de  2003.

Posteriormente, leis específicas de iniciativa privativa cuidaram de instituir o adicional

no âmbito da Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário, do Ministério Público e do

Tribunal de Contas, mediante regulamentação na esfera de cada órgão.

Na  Assembleia  Legislativa  o  ADE  foi  instituído  por  meio  da  Lei  nº  17.590,  de

20/6/2008, com a sua regulamentação por meio da Deliberação da Mesa nº 2.421, de

30/6/2008.

As propostas que ora se apresentam têm o objetivo de aperfeiçoar algumas regras

contidas na Lei nº 17.590, equiparando algumas delas às praticadas no âmbito do

Tribunal de Justiça e do próprio Poder Executivo. É o que ocorre com a desvinculação

do valor  do  adicional  à  média  aritmética dos resultados  satisfatórios  obtidos pelo

servidor nas ADIs consideradas relativas a cada faixa de concessão do ADE. Com

isso, passa a valer apenas a exigência do resultado satisfatório igual ou superior a

70% (setenta por cento) dos pontos distribuídos nas ADIs para a percepção do valor

integral  do  ADE nos  termos  da  tabela  proposta,  que,  registre-se,  fixa  o  valor  do

adicional nos mesmos moldes do Tribunal de Justiça e do Poder Executivo.

Outra medida que se propõe é a garantia  ao servidor  cuja posse em cargo na

Secretaria  da  Assembleia  tenha  ocorrido  após  15/7/2003  da  continuidade  de

percepção de ADE adquirido em outro órgão ou entidade da administração pública do

Estado de Minas Gerais. No caso, o pagamento será devido, em conformidade com o

art.  9º  da  Resolução  nº  5.118,  de  13/7/1992,  a  partir  da  data  de  protocolo  do

requerimento de averbação. Cumpre ressaltar que não se trata aqui de computar o

tempo de serviço prestado a outro órgão simplesmente, mas de assegurar o direito à

percepção de benefício para o qual o servidor já cumpriu todos os requisitos e já o

tem incorporado ao seu patrimônio.

Para o servidor da própria Assembleia que, em virtude de aprovação em concurso
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público, seja empossado em outro cargo da Assembleia, propomos seguir a regra já

praticada no Tribunal de Justiça, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei nº 18.581, de

14/2/2009, que é a permanência do direito ao ADE adquirido e a adquirir,  não se

exigindo o cumprimento do período de carência de três anos.

Por  fim,  apresentamos  também  a  proposta  de  extinção  da  assistência

complementar  na  forma  de  autogestão  prestada  por  meio  do  Fundhab,  que  é

destinada  aos  servidores  efetivos  da  Assembleia,  ativos  e  inativos,  e  a  seus

dependentes;  ao  ex-Deputado  e  respectivo  pensionista;  ao  complementado  em

pensão pelo Iplemg; e ao pensionista de servidor falecido até 28 de novembro de

1984. Nessa modalidade de assistência o valor das contribuições mensais compõe-se

de uma parcela fixa e outra variável.  Essa parcela variável refere-se ao rateio do

saldo  negativo  entre  os  beneficiários  na  hipótese  de  o  montante  das  despesas

decorrentes da utilização da assistência exceder à receita das contribuições. Devido,

pois, ao componente de risco que caracteriza o plano, ele não se mostrou atrativo,

havendo hoje apenas quatro servidores nele inscritos.

Assim, diante do evidente risco do desequilíbrio financeiro mencionado, aliado ao

fato de que a assistência prestada por meio de plano contratado pela Assembleia com

empresa mantenedora de plano de saúde tem atendido satisfatoriamente à demanda,

com  abrangência  territorial  bem  mais  ampla  e  ao  custo  apenas  de  contribuição

mensal  fixa,  evidencia-se  para  a  administração  a  falta  de  razoabilidade  de

manutenção do plano de autogestão mantido com recursos do Fundhab, motivo pelo

qual se propõe a sua extinção.

No projeto também se prevê que, com a extinção do plano, o saldo remanescente

da subconta relativa ao seu custeio será rateado entre a Assembleia Legislativa e os

respectivos  beneficiários  titulares,  com  toda  a  sistemática  dos  cálculos  do  rateio

também apresentados.

Considerando, portanto, a justeza das propostas ora apresentadas, solicitamos aos

nobres parlamentares a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembleia para parecer, nos termos do art.

188, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea “a”, do Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS

Nº 4.686/2013, do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de informações  contendo  os  questionamentos  que

menciona sobre o pagamento de parcelas contratuais devidas ao Consórcio Minas

Arena, oriundas da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais.

(- À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.687/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  48º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

atuaram na operação que apreendeu 4.300 buchas de maconha e 49 papelotes de

cocaína no Município de Ibirité e seja concedida a esses militares recompensa pelos

serviços prestados na apreensão das drogas, conforme o art. 50 da Lei nº 14.310, de

19/6/2002.

Nº  4.688/2013,  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  e  à  Diretoria-Geral  do  Instituto  de

Previdência dos Servidores Militares de Minas pedido de providências para que sejam

contratados  médicos  especialistas  e  apurada  a  ausência  de  qualquer  médico  a

serviço  da  SAS  na  97ª  Cia.  da  Polícia  Militar.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de

Segurança Pública.)

Nº 4.689/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita a inserção nos

anais  da  Casa  do  "Manifesto  em  Defesa  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego",

aprovado no Fórum Sindical  e Popular de Saúde e Segurança do Trabalhador de

Minas Gerais, realizado em 30/4/2013. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.690/2013, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Cooperativa dos Produtores Rurais do Serro pela nova

diretoria eleita e pelo trabalho que tem desenvolvido visando investir em nova fábrica

para  aumentar  sua  produção,  com  previsão  de  operação  no  próximo  ano.  (-  À

Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  4.691/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de informações sobre o efetivo

das unidades do Corpo de Bombeiros nas Regiões Metropolitanas do Vale do Aço e

de Belo Horizonte, especificando-se as unidades.
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Nº  4.692/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais pedido de

informações  sobre  os  dados  estatísticos,  o  número  de  incêndios  ocorridos  no

Município de Timóteo nos últimos dez anos e a relação de ocorrências de todos os

tipos no mesmo período, especificando-se cada uma.

Nº  4.693/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Diretoria  do Instituto Estadual de Florestas pedido de informações

sobre quantos hectares da reserva do Parque Estadual do Rio Doce foram atingidas

por incêndio nos últimos 10 anos. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  4.694/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências para que realize

estudos de viabilidade técnica e de custo das obras para a instalação de unidade do

Corpo de Bombeiros no Município de Timóteo.

Nº  4.695/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a inserção, na

revisão do PPAG, da previsão de implantação de um pelotão do Corpo de Bombeiros

em Timóteo, considerando-se a existência de um terreno para tal finalidade, já cedido

pela  prefeitura  local,  a  densidade  populacional,  a  proximidade  de  rodovias  e  a

presença do Parque Estadual do Rio Doce.

Nº  4.696/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado e à Chefia da Polícia Civil de Minas Gerais

pedido de providências para a manutenção da Delegacia de Polícia Civil do 5º Distrito

Leste, localizada no Bairro Floresta, nesta Capital.

Nº  4.697/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Diretoria-Geral da Agência Metropolitana do Vale do Aço pedido de

providências para a realização de estudo sobre a necessidade de unidade do Corpo

de Bombeiros em Timóteo.

Nº  4.698/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

formulado voto de congratulações com a Igreja Batista do Calvário, de Governador

Valadares, pelo transcurso de seu 50º aniversário.

Nº  4.699/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para que realize

um  relatório  detalhado  sobre  o  processo  de  licenciamento,  implantação  e

funcionamento da empresa Incineração e Controle Ambiental - Inca - , instalada no

Município de Prudente de Morais, e para que envie a essa Comissão o resultado do

relatório.

Nº  4.700/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Reitoria  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  pedido  de

providências  para  que  realize  um  laudo  técnico  sobre  a  situação  ambiental  nas

imediações da área onde se encontra instalada a empresa Incineração e Controle

Ambiental - Inca -, no Município de Prudente de Morais, e para que envie a essa

Comissão o resultado do laudo.

Do Deputado Célio Moreira em que solicita seja realizado evento nesta Casa a fim

de discutir a redução da maioridade penal. ( - À Mesa da Assembleia.)

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Presidência  comunicações  das  Comissões  de

Administração Pública,  da  Pessoa  com Deficiência,  de  Educação,  de  Esporte,  de

Turismo, de Minas e Energia e de Direitos Humanos.

Questões de Ordem

O Deputado Carlos Mosconi - Obrigado, Sr. Presidente e Deputado Durval Ângelo.

Serei  breve.  Ontem,  em  Brasília,  o  governo  federal,  através  do  Ministério  da

Agricultura e do Conselho Monetário Nacional, estabeleceu o preço mínimo do café

em R$306,00. Queria dizer, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, que o

setor cafeeiro do Brasil vem pleiteando há muito tempo um reajuste condizente com a

realidade da cafeicultura nacional,  que neste  momento passa por  grande crise.  A

solicitação feita era de que o preço mínimo ficasse entre R$340,00 e R$350,00 pelo

menos, para que os produtores de café, todos eles endividados, com grandes dívidas

nos bancos oficiais e privados, pudessem fazer frente, pelo menos em parte, a essa

questão e pudessem tocar sua atividade no momento da colheita.  A colheita está

começando  agora  com  elevadíssimo  custo.  Infelizmente,  Sr.  Presidente,  foi  uma

decepção geral o estabelecimento desse preço, muito aquém do que seria lícito. Da

parte desses setores do governo federal não houve sensibilidade para entender que o
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café é uma grande riqueza do nosso país. É o primeiro item de exportação do Brasil

e,  neste momento, está sendo “commodity”. Portanto, esse produto tão importante

para nós,  de Minas Gerais,  teria  de ser  valorizado.  Em vez de uma solução que

poderia  ser  criada neste  momento,  vamos  ter  um aumento  da  crise,  sem dúvida

alguma, que vai se abater ainda com mais força nesse setor que gera empregos,

milhares de empregos aqui em Minas Gerais, no Sul de Minas, na Zona da Mata e

pelo  Brasil  afora.  É  um  problema  que  vai  se  arrastar  com  a  maior  gravidade.

Finalmente,  gostaria  de  anunciar  a  presença  de  inúmeros  Vereadores  da  minha

querida cidade de Andradas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  -  Agradeço  ao  Deputado  Durval  Ângelo.  Quero

publicamente  agradecer  e  cumprimentar  o  Governador  Anastasia,  que  ontem

comunicou aos Municípios mineiros um presente importante que concederá no mês

de junho: o rateio do ICMS. As cidades vão ter um adicional,  uma parcela única,

dependendo  da  proporcionalidade.  Tenho  certeza  de  que  isso  vai  ajudar  muitos

Municípios. Registro, daqui da Assembleia, o nosso agradecimento ao Governador

Anastasia  por  mais  esse  grande  benefício  a  favor  das  cidades  mineiras.  Muito

obrigado, Sr. Presidente.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval  Ângelo* -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

público  presente,  telespectadores  da  TV  Assembleia,  hoje  faz  dois  meses  do

assassinato do jornalista Rodrigo Neto, ocorrido em Ipatinga, uma morte anunciada. A

nossa Comissão de Direitos Humanos, nos últimos oito anos, fez muitas parcerias

com  o  jornalista  Rodrigo  Neto.  Era  um  jornalista  investigativo  sério.  Além  do

jornalismo,  ele  também  havia-se  formado  em  Direito,  era  bacharel  em  Direito  e

sempre  teve  preocupação  com  a  verdade.  Tinha  principalmente  uma  compaixão

muito grande pela dor de mulheres do povo, de pessoas do povo da região do Vale do

Aço que sofriam violência policial, que sofriam com a carência de políticas públicas.

Em seu mister como jornalista, teve a preocupação de denunciar inúmeras chacinas

acontecidas no Vale do Aço.

No início, disse que foi uma morte anunciada. Disse isso porque ele recebeu várias
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ameaças de morte. Foi ameaçado, por exemplo, Deputado José Henrique, quando

denunciou  o  sindicato  do  crime,  comendado  pelo  ex-Prefeito  de  Tarumirim,  João

Caboclo,  que  mandava  para  os  Estados  Unidos  pessoas  que  depois  matava,

cobrando dívidas. Um pistoleiro preso, Adriano Pitbull, confessou 16 assassinatos. Foi

do Rodrigo a entrevista de 30 minutos em que esse pistoleiro confessou, no leito do

hospital, que tinha sido contratado por esse sindicato do crime para me matar, por

R$100.000,00, e, por R$60.000,00, para matar um Delegado de Coronel Fabriciano

que tinha apurado,  por  provocação da Comissão de Direitos Humanos,  os crimes

desse sindicato. Diga-se de passagem que, do sindicato do crime, até hoje só está

preso  o  pistoleiro  Adriano  Pitbull.  Mesmo  já  com  condenação  na  Justiça,  os

mandantes até hoje não foram presos; continuam soltos.

É  também  desse  jornalista,  em  parceria  com  essa  Comissão,  a  denúncia  da

chacina de Belo Oriente, em que três pessoas da mesma família, pessoas inocentes,

foram mortas  por  policiais  que vingavam a morte de  um policial  por  um membro

dessa família. São dele também as denúncias da chacina do Distrito de Revés de

Belém,  em  que  quatro  adolescentes  menores  foram  barbaramente  torturados  e

mortos; e do desaparecimento de quatro adolescentes em Santana do Paraíso. Mas,

principalmente, em parceria com a Comissão de Direitos Humanos, ele foi quem mais

veementemente denunciou o grupo de extermínio formado por policiais da chamada

Moto Verde, no Vale do Aço.

Então, se falo em morte anunciada é porque o Ministério Público e a Corregedoria

sabiam que ele estava sendo ameaçado de morte, como denunciamos também na

Comissão de Direitos  Humanos. Mas não foram tomadas providências, e há dois

meses ele morreu.  Assim, queremos fazer,  da tribuna da Assembleia,  a denúncia

veemente de que nenhuma das 14 chacinas denunciadas pelo jornalista Rodrigo Neto

foi apurada. Nenhuma delas! Não dá para fecharmos os olhos à terra da impunidade

que se tornou o Vale do Aço. Não dá para fecharmos os olhos à omissão do Poder

Judiciário. Aliás, aproveito para ressaltar que até Juíza da área criminal e Promotora

de  Justiça  tiveram  de  sair  de  lá,  ameaçadas  de  morte,  e,  recentemente,  a

Corregedoria  do  Tribunal  afastou  um  Juiz,  por  causa  de  sua  enorme  folha  de

desserviços  prestados  à  magistratura  em  todas  as  comarcas  por  que  passou,
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especialmente no Vale do Aço. Esse Juiz, Marcelo Gonçalves de Paula, foi afastado

após a morte do Rodrigo Neto e cobranças e denúncias da Comissão de Direitos

Humanos de que a Justiça criminal de Ipatinga era omissa, conivente e cúmplice.

Agora, pasmem os senhores! Um Juiz da área criminal negou cinco pedidos de

prisão preventiva de um Cabo da Polícia Militar acusado de envolvimento em cinco

assassinatos diferentes. É um absurdo que isso aconteça - Dr. Calais é o nome do

cidadão. E não satisfeito em negar os pedidos de prisão preventiva, ele fazia questão

de  elogiar  policiais  criminosos  e  bandidos,  como no  caso  das  quatro  mortes  da

chacina de Belo Oriente, em que ele negou o pedido da prisão preventiva dos quatro

policiais. Um deles está sendo preso agora, em Águas Claras. E ele ainda elogiou os

policiais. Olhem que absurdo! Ele negou o pedido - temos o documento. Ele está de

licença, mas fiquei sabendo que volta na segunda-feira. Infelizmente, ele negou o

pedido. A minha denúncia gerou indignação. A Amagis cumpriu o seu papel - como

entidade de classe, fez a defesa -, mas a verdade é que temos como um polo de

cumplicidade e de erros a atuação omissa do Poder Judiciário criminal na cidade de

Ipatinga, lamentavelmente.

E agora, com a apuração recente? O Secretário e o Governador anunciaram que

iriam apurar a morte do Rodrigo Neto - empenho. Eu disse que havia um jornalista,

repórter fotográfico, Walgney Carvalho, que dizia saber quem havia matado Rodrigo

Neto. E eu disse, diante da Ministra Maria do Rosário, de dois Deputados Federais e

de uma parcela significativa do Conselho Nacional de Defesa da Pessoa Humana,

que esse repórter fotográfico seria morto em queima de arquivo.

Quando  celebrávamos,  tristemente,  três  semanas  da  morte  do  Rodrigo,  esse

repórter fotográfico foi assassinado por essa mesma quadrilha formada por policiais,

que, ao invés de defender a sociedade, estava se voltando contra ela. Então, o que

ocorre,  quando a polícia não apura,  quando o Judiciário  não apura -  é  omisso -,

quando todo o sistema de defesa social não funciona, é que temos essa insegurança.

E agora o governo prometeu a apuração dos 15 blocos de assassinatos.

Deputado Sargento Rodrigues, V. Exa. e o Deputado Rogério Correia lembram-se

muito bem da CPI do Narcotráfico, em que a droga que vinha do Rio de Janeiro

descia, de helicóptero, dentro da Penitenciária de Ipaba. Naquela época, a Diretora
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da  Penitenciária  foi  afastada.  De  lá,  a  droga  saía  até  em  viatura  civil  para  ser

distribuída no Vale do Aço. E o que estamos assistindo lá? Houve algumas prisões.

Deputado Sargento Rodrigues, a Justiça deferiu a prisão de praças envolvidos com

muitos assassinatos e denúncias, mas, pasme, Deputado, o pedido de prisão de um

Capitão envolvido com grupo de extermínio não foi deferido pela Justiça. Deferiu-se o

do praça, e o Capitão Botelho continua lá, impune. O mais grave, Deputado Sargento

Rodrigues,  é  que  algum  desses  policiais  atuava  a  serviço  de  Oficiais  e  até  de

Coronel.  Esses nomes não aparecem na investigação.  Esses nomes estão sendo

ocultados.  E,  mais  ainda,  há  muitos  políticos,  de  vários  partidos,  envolvidos  com

esses crimes no Vale do Aço, cujos nomes, infelizmente, também não aparecem. O

meu  receio  é  que  hoje  aconteçam  lá  várias  prisões,  14  mandados  de  busca  e

apreensão. Hoje de madrugada, mais de 50 policiais foram de Belo Horizonte para

cumprir esses mandados e prisões.

Parece que agora prenderam em Águas Claras o assassino que estava na moto,

um policial civil que atirou no Rodrigo Neto. Meu medo é que se apure só a morte do

Rodrigo Neto, prendam só peixe pequeno e os tubarões ligados à estrutura - porque

temos  denúncia  de  que  há  Delegado,  Oficial  e  políticos  envolvidos  -  não  sejam

atingidos  pelas  medidas.  Por  isso  estamos  defendendo  hoje,  dois  meses  depois

desses acontecimentos, que a Polícia Federal entre no caso. E quero deixar bem

claro: hoje as amarras da Polícia Civil não permitirão que ela chegue a esses chefes,

esses grandões. O Judiciário omisso não prende o Capitão,  mas prende o praça,

corretamente; mas o Capitão, que também seria preso corretamente, não prende. O

Juiz Calais tem coragem de elogiar os policiais que ele não libera na questão da

prisão preventiva. E o mais grave: tivemos júri em comarca onde policiais envolvidos

até  o  pescoço  parecia  que  estavam  chegando  a  um  encontro  social,  dada  a

proximidade com as autoridades judiciárias. E o resultado final foi  a absolvição no

tribunal do júri.

Assim,  quero  aqui  fazer  esse  pedido,  porque  essas  medidas  que  estão  sendo

tomadas não estão sendo suficientes. Encaminharemos o pedido de federalização

por via da Comissão de Direitos Humanos, porque temos de saber todo o acontecido.

Temos de saber qual Oficial e Coronel iria lá depor a favor dos praças dizendo que
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tinham boa conduta; na Corregedoria, qual Delegado foi lá dar depoimento a favor de

policiais que têm 10, 15 denúncias de mortes nas costas. Essa é que é a grande

questão. Um absurdo.

Vemos,  por  exemplo,  o  caso do repórter  fotográfico  Walgney Carvalho,  que foi

morto. A polícia estava na linha de suposição de que teria sido morto por traficante.

Não posso revelar  aqui,  mas temos prova concreta de que ele não foi  morto por

traficante, e até a polícia já sabe disso. Ele foi morto por um policial, como queima de

arquivo, para não revelar os nomes dos assassinos do Rodrigo Neto, que é outra

chacina. Eu até tinha dito no Colegiado da Corregedoria, ontem, Deputado Sargento

Rodrigues, que eu revelaria aqui, mas não o farei porque o Corregedor-Geral fez um

pedido para eu não revelar. O Delegado que preside o inquérito estava também no

Colegiado da Corregedoria e fez um pedido. Mas quero deixar bem claro que hoje o

Vale do Aço é o império da impunidade.

Portanto,  o  registro  de  que  o  Desembargador  Joaquim  Herculano,  semana

passada,  assumiu  compromisso com este  Deputado,  mandou o  Corregedor-Geral

para  lá,  já  mandou  um Juiz  Auxiliar  na  área criminal,  está  mandando outro  esta

semana, mas não adianta. Segundo informações que recebi,  semana passada foi

negada a prisão do Capitão, que era perigoso e que acobertou os crimes, estando

envolvido também com um crime muito significativo na região e sendo suspeito de

estar envolvido com outro. Por quê? Quando se prende alguém na preventiva, as

testemunhas têm coragem de falar.  Hoje temos várias testemunhas no serviço de

proteção.

E, pasme, Sr. Presidente, hoje há jornalista do Vale do Aço que está no serviço de

proteção  à  testemunha,  jornalista  ameaçado  de  morte.  Toda  morte  tem  de  ser

lamentada, mas, quando se ataca a imprensa... Já dizia Rui Barbosa que a imprensa

livre é o pulmão da democracia. Quando, pelo ato de divulgar, defender e cumprir o

múnus público do seu papel como jornalista, a pessoa é intimidada ou morta, é o

império da barbárie.

Para concluir, Sr. Presidente, respeitando os outros oradores, alguém pode dizer:

Durval Ângelo, essas centenas de assassinatos no Vale do Aço são para defender a

sociedade.
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A maioria dos mortos não tinha passagem na polícia. Esse grupo está a serviço de

bandidos e traficantes, dentro de uma visão patrimonialista. E, mais ainda, o Vale do

Aço  é  uma  das  regiões  mais  violentas  de  Minas.  Então,  não  houve  paz  nem

tranquilidade.

Rômulo Ferraz, Secretário de Defesa Social, o senhor tem de tomar uma atitude.

Ou o senhor toma uma atitude... Secretário, o senhor tem um nome a zelar. Além

disso, um trabalho brilhante no Ministério Público como Procurador Adjunto, como

líder  de  um  grupo  do  Ministério  Público  e  como  Presidente  da  Associação  dos

Promotores de Justiça. Portanto, tem de fazer algo com rapidez.

Fiquei sabendo que ontem seriam publicadas muitas transferências de policiais civis

e militares no Vale do Aço. Sr.  Presidente,  mudando de lugar,  o problema muda?

Adianta transferir? Não,  não adianta.  Estão transferindo um problema,  o que está

dificultando até as prisões. Na verdade, estão tendo de prender pessoas no Sul de

Minas  e  no  Triângulo  Mineiro.  É  melhor  prendê-los  juntos  lá,  porque  assim  pelo

menos facilita e não se gastará com despesa de deslocamento.

Então a hora é esta: ou federalizamos o conjunto dos crimes - aliás, parece que

hoje  já  vem  a  elucidação  do  Rodrigo  Neto  -  ou  não  haverá  crimes  apurados,  a

população  do  Vale  do  Aço  continuará  insegura  e  a  imprensa  local  amordaçada,

pressionada, silente, ou seja, silenciosa em relação a todas essas pressões e cada

vez mais encurralada no Vale do Aço. É isso que tenho de abordar aqui, pois é um

caso que a comissão acompanha. Eu e o Deputado João Leite estivemos, 17 anos

atrás, apurando no Vale do Aço tipos de crimes como esse, pela CPI do Sistema

Carcerário, assim como, 10 anos atrás, os Deputados Sargento Rodrigues e Rogério

Correia pela CPI do Narcotráfico. Vemos que as medidas não são tomadas. Já estive

lá em várias audiências com os Deputados João Leite e Sargento Rodrigues. Aliás,

Deputado  Sargento  Rodrigues,  V.  Exa.  já  notou  que,  lá,  bons  policiais  eram

perseguidos pelo Cel. Geraldo Guimarães. Repito: ele, como Comandante da região,

perseguia os bons policiais.  Com muita luta,  tivemos de ganhar na Justiça ou na

negociação com o Comando, para que injustiça não fosse feita enquanto ele permitia

que criminosos ficassem à solta. Lamentável e triste sina.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento  Rodrigues*  -  Ilustre  Presidente,  Deputados,  Deputadas  e

público que nos assiste pela TV Assembleia, trouxe um assunto importante para tratar

na tribuna desta  Casa.  Antes de  adentrar  ao  objeto  do  meu requerimento,  quero

revelar a minha preocupação com o pronunciamento do Deputado Durval Ângelo.

Deputado  Durval  Ângelo,  V.  Exa.  tem  todo  o  argumento  para  fundamentar  a

instalação  de  uma  CPI.  Se  o  Governador  Anastasia  realmente  entendesse  a

gravidade  do  problema,  seria  melhor  que  a  própria  Assembleia,  acionando  sete

Deputados de sete partidos diferentes, compusesse essa CPI, porque temos uma

denúncia muito grave. O Deputado menciona envolvimento do meio político.

Como  dizia,  Deputado  Rogério  Correia,  em  2000,  ou  seja,  13  anos  atrás,

participamos juntos da CPI do Narcotráfico. Quando há envolvimento político, quem

está apurando não consegue chegar ao segundo degrau do inquérito. Aí é necessário

força política para não só formar uma força-tarefa, mas também quebrar sigilos, pedir

dados  de  evolução  patrimonial,  requisitar  força  policial  e,  obviamente,  requerer

prisões com muito mais agilidade do que é feito no curso de um inquérito policial.

Aliás, é muito mais eficiente.

Portanto, Deputado Durval Ângelo, sugiro a V. Exa. que solicite a sua assessoria

que comece a elaborar a fundamentação para proposição de uma CPI. Já tem deste

Deputado a garantia de assinatura e, obviamente, o convencimento dos meus pares

do PDT. Farei questão de levar ao conhecimento e garantir o convencimento desses

Deputados.

O assunto, Deputado Carlos Pimenta, que me traz a esta tribuna nesta tarde é

informar sobre um projeto de lei que apresentei nesta manhã, que há muito vimos

maturando. Gostaria de tornar público, já que o projeto ainda não ganhou número, foi

protocolado hoje pela manhã. Deputado Zé Maia, o projeto que apresentamos vai

ajudar muito o governo do Estado a reduzir os índices de criminalidade e violência,

especialmente os que mais nos preocupam, os crimes violentos contra a pessoa. Os

crimes violentos contra a pessoa, como homicídio simples ou qualificado,  roubo à

mão armada, latrocínio, sequestro, sequestro seguido de morte, estupro seguido de

morte,  ou seja,  esses crimes graves, os  que verdadeiramente abalam por  demais
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toda  a  sociedade,  não  há  como  praticá-los  sem  o  emprego  de  arma  de  fogo.

Deputado Zé Maia, todos esses crimes são praticados com uso de arma de fogo.

Empresto a minha experiência como policial  durante 15 anos e trago para esse

projeto o seguinte: se atacarmos, de forma a incentivar a apreensão de armas de

fogo, armas ilegais por policiais civis e militares e até bombeiros, o que, muitas vezes,

ocorre  durante  fiscalizações,  estaremos  retirando-as  das  mãos  de  pessoas  que

praticam de 10 a 50 crimes, às vezes com a mesma arma. Vou dar um exemplo a V.

Exa: durante cinco anos servi no Batalhão Rotam. A unidade especializada Rondas

Táticas  Metropolitanas  tem como fundamento  o  combate  à  criminalidade  pesada.

Esse é o lema e o propósito dessa unidade especializada, Rotam, em Belo Horizonte,

que  faz  a  chamada  malha  de  recobrimento  na  região  metropolitana.  Quando

conseguimos prender um assaltante em flagrante por crime de roubo à mão armada,

apelidado de assalto, ele já terá praticado pelo menos 50 delitos. Com 20, 30 delitos,

é muito raro prender um bandido em flagrante pelo crime de roubo à mão armada. É

muito difícil isso ocorrer.

O que precisamos hoje? Foi aprovado ontem, Deputado Zé Maia, o projeto que

instituiu a gratificação a policiais civis e militares pela apreensão de armas de fogo

ilegais. Essa é uma forma de incentivar o policial  que está nas ruas, no combate

direto à criminalidade, que sofre todas as intempéries. O policial que está na atividade

burocrática,  administrativa  não sofre  as  intempéries  da  atividade operacional,  não

enfrenta frio, sol, chuva, poeira, sereno, não responde a inquéritos nem sindicância,

ele tem uma situação diferenciada, fica mais protegido em relação a esse aspecto.

Mas o policial que está na rua sofre todas essas intempéries.

Nada  mais  justo  que  apresentarmos  ao  Governador  uma  proposta  de  lei,  que

poderá ser aperfeiçoada pelos meus pares ao longo de sua tramitação, instituindo

uma gratificação por  apreensão de arma de fogo no Estado de Minas Gerais  ou,

como está redigido no projeto, armas ilegais. Deputado Zé Maia, o que teríamos na

prática? Um policial interessado em desarmar o criminoso antes que cometesse uma

sequência de crimes com a arma ilegal. Obviamente estamos tratando da arma ilegal,

aquela  que  está  nas  mãos  do  bandido.  Iríamos  fomentar  novamente  o  que

chamamos, na atividade policial, de fustigar, que é incrementar as abordagens ou dar
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ao policial uma motivação ainda maior para desarmar o bandido, o criminoso.

Há muito tempo, temos maturado a ideia de fazer a apresentação desse projeto.

Hoje o protocolamos para que o Governador peça a sua base de governo... Aliás,

quero  fazer  um  pedido  especial  ao  ilustre  colega  Deputado  Sebastião  Costa,

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para que, se for o caso, avoque a

relatoria  do  projeto,  a  fim  de  encontrarmos  os  fundamentos  jurídicos  do  projeto,

especialmente os da constitucionalidade, da juridicidade e da legalidade, para que

tramite.

Deputado Durval Ângelo, é preciso incentivar os bons policiais, dizer a eles que, a

cada arma de fogo que retiram das mãos de um bandido, estão evitando 10, 20, 30

crimes que seriam cometidos com aquela arma. Esse é o primeiro passo da minha

fala, que fundamenta o porquê da apresentação desse projeto.

E  digo  mais,  Deputado  Zé  Maia,  a  matéria  publicada  na  revista  “Veja”  no  dia

28/5/2013 trouxe a  manchete:  “Armas e drogas  são irmãs  siamesas.  Não andam

separadas”.  As autoridades precisam compreender  esse fenômeno do crime e da

violência.  Este  Deputado  fez  estudos  e  pesquisas  para  proferir  uma  palestra  na

cidade de Passos,  no Sudoeste mineiro, no Passos Fest,  onde V.  Exa.  tem base

eleitoral  fincada.  Fizemos  diversos  estudos  e  comprovamos  que  hoje  15%  da

população carcerária em Minas Gerais está presa em nome do tráfico, mas outros 2%

estão presos por cometerem crimes em nome do tráfico, como homicídio, formação

de quadrilha, roubo a mão armada, a banco ou outras modalidades de roubo.

Se trouxermos esse projeto a esta Casa, Deputado Zé Maia, quebraremos uma das

espinhas do crime e incentivaremos o policial a fustigar, a diligenciar, a correr atrás

dessa arma ilegal e apreendê-la. Esses policiais honrados, Deputado Durval Ângelo,

que  homenageamos  diversas  vezes  na  Comissão  de  Segurança  Pública  e  na

Comissão de Direitos  Humanos ou em outras comissões desta Casa,  têm de ser

valorizados, têm de receber o nosso apoio. Por isso, Deputado Zé Maia, como esse

projeto certamente passará na comissão de V. Exa., teria muito orgulho de tê-lo como

seu relator na sua comissão, já que é um Deputado experiente e conhecedor das

lides  jurídicas,  para  ajudarmos  o  Governador  Anastasia,  o  Secretário  de  Defesa

Social, o Comandante-Geral da Polícia Militar e o Chefe da Polícia Civil, por meio de



469
____________________________________________________________________________

um  instrumento  legal,  com a  aprovação da  lei,  permitindo-lhes  bonificar,  gratificar

esses policiais. Se durante o debate ou a tramitação do projeto isso não for possível,

deveremos instituir pelo menos, Deputado Zé Maia, um dia de folga a cada arma

apreendida, porque cada arma apreendida da mão de um criminoso é de extrema

relevância para a segurança pública. O impacto será por demais positivo na ponta da

linha para o cidadão.

Imagine V. Exa., que conhece o Triângulo como a palma de sua mão. Imagine se na

cidade  de  Itapagipe,  que  V.  Exa.  conhece  demais,  que  tem  cerca  de  15  mil

habitantes, o pelotão local conseguir apreender cinco armas de bandidos por mês.

Deputado Zé Maia, o índice de crimes violentos cairá drasticamente. Então, é preciso

incentivar,  é  preciso  criar  esse  instrumento  legal  para  o  Governador  poder

implementar essas ações.

E  há  mais.  Nós  estendemos  o  benefício  até  mesmo  aos  reformados  e  aos

aposentados,  porque  destes  não  se  retiram  a  carteira  de  polícia  nem  a  arma.  A

atividade  policial  transcende  o  estar  ou  não  na  ativa.  Muitas  vezes  o  policial

reformado intervém em ocorrência em defesa da sociedade, e ele pode, inclusive,

nesses  casos  enquadrados  na  lei,  ser  bonificado.  Mas,  caso  não  seja  possível

avançar na gratificação em pecúnia, podemos tratar isso em termos de dias de folga.

O policial que conseguiu apreender uma arma de fogo durante a ação policial deve

ser bonificado, seja em espécie, com a gratificação estabelecida, seja com um dia de

folga. Teremos um resultado muito positivo para a segurança pública.

Portanto, Sr. Presidente, quero dizer da minha alegria em poder apresentar esse

projeto,  que  é  de  fundamental  importância  para  a  segurança  pública  em  Minas

Gerais. Espero a melhor acolhida dos meus pares, seja na Comissão de Constituição

e  Justiça,  seja  na  Comissão  de  Administração  Pública,  seja  na  Comissão  de

Segurança Pública,  seja na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

conforme a distribuição do projeto determinada pela Mesa. Mas julgo de fundamental

importância  que  ele  seja  aprovado  e  que  os  policiais  de  Minas  Gerais  sejam

gratificados  pela  apreensão  dessas  armas  ilegais  que  estão  causando  centenas,

milhares de vítimas todos os anos no Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  Deputadas  e  Deputados,

companheiras e companheiros das galerias, bancada da imprensa, assistentes da TV

Assembleia, boa tarde.

Hoje pela manhã, finalmente, iríamos discutir a dengue no Estado de Minas Gerais,

a  requerimento  deste Deputado,  do  Deputado Adelmo Carneiro  Leão e  de  vários

outros Deputados da Comissão de Saúde.  Essa discussão já se fazia tarde,  pois

devíamos ter debatido essa questão há mais tempo. No início do processo, alertei

desta tribuna que vivíamos o risco de uma epidemia de dengue. Na época, disseram

que não, que estava tudo sob controle. Nessa época também o governo colocou nas

suas propagandas pagas e nos anúncios milionários nos horários nobres da TV que a

dengue  estava  sob  controle,  que  80%  dos  casos  de  dengue  já  haviam  sido

controlados, que Minas avança e que avançava também no controle da dengue.

Ora, era evidente que a dengue não estava contida e que em Minas Gerais iria

estourar uma epidemia de dengue, como estourou. Hoje é o Estado com recorde de

dengue, infelizmente, e ela já chega a quase 90 mil casos, com mais de 80 mortes -

se  não  me  engano,  88  mortes  causadas  pela  dengue.  Aqui  vieram  se  alojar

mosquitos  vindos da  Bahia,  do  Espírito  Santo,  do  Rio  de  Janeiro  -  uma festa,  a

ausência de controle da dengue em Minas Gerais.

O Estado tem quase metade dos casos de dengue do País.  Aqui  o PSDB não

poderá jogar a culpa na Dilma ou em Cuba. Agora, Deputado Durval, jogam a culpa

também em Cuba. Agora a culpa não é só da Dilma: agora Fidel Castro também é

culpado. Se aparece dengue aqui, a culpa é da Dilma ou de Cuba; nunca, do governo

do Estado, porque aqui a dengue está controlada. Está tudo sob controle. Aqui não há

dengue, basta olhar a propaganda da televisão.

Solicitei essa discussão sobre a dengue há muito tempo para que fosse feito seu

controle  real.  Diziam que não era preciso,  que aqui  não havia  dengue.  Como as

comissões aqui estão sob controle do governo, só se discute quando ele quer, com

exceção da Comissão de Direitos  Humanos.  Reclamam que essa Comissão está

discutindo greve da Justiça ou temas do meio ambiente. Ora, temos de discutir esses

assuntos  na  Comissão  de  Direitos  Humanos,  porque  as  outras  não  permitem
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discussão em tempo hábil.

Hoje seria a discussão da dengue. Por ironia do destino, Presidente, Deputado Hely

Tarqüínio, a luz acabou. Não havia luz para discutirmos a dengue em Minas Gerais. A

luz  acabou  em  todo  o  Santo  Agostinho.  Não  se  sabe  se  isso  ocorreu  por

incompetência da Cemig, o que seria normal. Como disse o Deputado Alencar da

Silveira Jr., se o cachorro fizer xixi no poste, acaba a luz da Cemig. Quem disse isso

foi o Deputado Alencar da Silveira Jr., da base do governo. Ele fala “xixi”, mesmo. Se

fez xixi no poste da Cemig, a luz acaba. É mais ou menos isso o que acontece. Há

incompetência da Cemig. A melhor energia do Brasil não aguenta um xixi de cachorro

no poste.

Hoje de manhã, a luz acabou. Pode ter sido isso, ou quem sabe o assunto era

desagradável para o governo? Aí já é a versão mais desconfiada. “Sei lá, discutir a

dengue? Esse assunto não é bom para o governo. Faz-se a escuridão, fazem-se as

trevas.” E fizeram-se as trevas na Assembleia Legislativa. Fato é que não pudemos

discutir a dengue hoje pela manhã, na Comissão de Saúde. A discussão da dengue

ficou marcada para o mês de junho.

Deputado  Durval  Ângelo,  lembrei-me  do  general  inverno,  cuja  história  V.  Exa.

conhece  muito  bem.  O  exército  russo  derrotou  por  duas  vezes,  por  meio  desse

famoso general, as tropas inimigas. O general inverno derrotou Napoleão Bonaparte,

todo-poderoso na Europa, que avançava sobre tudo. Ele foi detido pelo inverno russo.

Os soldados franceses ficaram lá, no inverno, sozinhos. Eles, que não conseguiram

mais  guerrear  em  território  russo,  foram  derrotados.  Depois,  o  mesmo  general

inverno, Deputado Hely Tarqüínio, derrotou Hitler e as tropas do nazismo. Também

numa estratégia semelhante, o exército russo recuou, deixando sozinho o exército

alemão, que também morreu naquele inverno rigoroso da Rússia.

Acho que a estratégia do Anastasia se assemelha à do general inverno. Ele está

esperando  o  inverno chegar  para  os  mosquitos  da  dengue morrerem e  acabar  o

surto,  a  epidemia  de  dengue.  Só  pode  ser  isso.  Deputado  Durval  Ângelo,  essa

orientação tão  errada ao Governador  Anastasia deve ter  sido do Aécio  Neves.  O

Anastasia  é  um  professor  sério.  Essa  deve  ser  uma  orientação  estratégica  e

equivocada  do Senador  Aécio  Neves.  “Espere  o  inverno chegar.  Até  lá,  acaba a
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dengue,  vocês fazem a reunião,  vão à Assembleia Legislativa  e perguntam: 'Que

dengue? Dengue? Está ficando doido, Deputado. Este mês foi zero caso de dengue'.”

Já estaremos em junho, em pleno inverno. Ficará decretado que em Minas Gerais

não há mais dengue. Eles dirão na televisão que nunca houve, que isso foi coisa da

Oposição, foi coisa do PT, que deve ter sido o pessoal da Dilma. Falarão que foram

os cubanos que disseram isso, que nunca houve dengue em Minas, que aqui tudo

estava sob controle. Perguntarão se não vimos a televisão. Dirão que esse mosquito

não existe em Minas, que esse mosquito é petista. Eh mosquito danado! Dirão que

nada disso ocorreu em Minas Gerais.

É uma boa estratégia, é estratégia aecista. A Andrea vai à imprensa, à qual diz para

não lembrar que existiu dengue. A Andrea Neves vai lá, e, de repente, a imprensa fica

com a memória fraca, esquecendo os 88 mil casos de dengue e sei lá quantas mortes

ocorridas até hoje.

Essa estratégia pode ser boa eleitoralmente para os desavisados, mas não é boa

para o nosso povo e não é boa para Minas Gerais. É preciso discutir a questão da

dengue de maneira séria e como vamos cuidar realmente dessa epidemia. É sobre

esse assunto que procurei e procuro tratar aqui hoje e que gostaria de ter discutido

hoje na Comissão de Saúde. Mas, como não tive tempo, vou expor um projeto de lei

que apresentei e que está atualmente na Comissão de Justiça.

Esse projeto de lei dispõe sobre medidas de prevenção e combate à dengue no

Estado  e  dá  outras  providências.  Julgo  esse  projeto  pertinente;  precisamos  nos

preocupar com isso na Assembleia Legislativa porque a dengue tem aumentado em

Minas Gerais,  não apenas este ano, mas todos os anos. Este ano ela virou uma

epidemia. De muitos anos para cá a dengue vem aumentando no Estado, o que nos

leva  a  crer  que  não  há  combate  eficaz  dessa  doença,  como  é  preciso  haver.

Precisamos ter cuidado para que o Estado aja no combate à dengue, para que essa

situação se torne, de fato, coisa do passado. Não devemos esperar cada inverno

terminar  com aqueles  mosquitos,  porque eles  deixam ovos,  que vão renascer  no

próximo  verão.  E,  quando  vier  o  próximo  verão,  a  dengue  poderá  retornar  em

intensidade ainda maior. Portanto, apenas o inverno não derrota os mosquitos e não

derrota a dengue. É preciso instituir políticas públicas. O Deputado Hely Tarqüínio é
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médico  e  sabe  disso  melhor  que  eu.  Serão  necessárias  ações  para  derrotar  os

mosquitos e o efeito deles, que é a dengue.

Deputado Doutor Wilson, logo em seguida concederei aparte a V. Exa.

Nesse  caso,  estou  propondo  uma  lei  exatamente  com  esse  intuito,  que  tenha

medidas eficazes de prevenção e de combate à dengue. Faço isso porque considero

que em Minas Gerais não temos medidas eficazes. Por mais que a Secretaria tenha

vindo preparada para dizer algumas coisas, a realidade não nos permite concluir que

ela tenha sido eficaz no combate à dengue em Minas Gerais.  Por  isso acho que

precisamos da prevenção e do combate à dengue.

Hoje não foi possível ouvirmos o Secretário de Saúde falar sobre o que tem sido

feito até hoje em relação ao assunto, porque a luz acabou, por incompetência da

Cemig -  em uma visão mais  conspiratória,  esse assunto é desagradável  - ou por

qualquer outro motivo. Mas estou propondo, entre várias outras medidas, autorizar o

poder público do Estado a instituir uma fundação, no prazo de 180 dias. Esse prazo

daria para iniciarmos o combate à dengue a partir do próximo ano e a partir de agora,

por  meio  de  uma  fundação  estadual  de  combate  à  dengue,  com  personalidade

jurídica de direito público, sem fins lucrativos, com prazo de duração determinado,

que poderíamos discutir num fórum, no Município de Belo Horizonte. Vou tratar dessa

fundação de combate à dengue e da elaboração e execução de um plano estadual de

prevenção e controle da dengue,  de que trata esse projeto de lei.  Essa fundação

poderia firmar  parcerias  com entidades públicas e privadas e se articular  com os

Poderes Legislativo, Judiciário, com o Ministério Público etc.

O projeto é simples. Possui seis artigos, mas é o art. 2º que preceitua as medidas a

serem  tomadas  por  essa  fundação  ou  por  outro  órgão  que  o  Estado  considerar

importante para o combate à dengue: notificação dos casos da dengue no Estado,

conforme normatização estadual  e federal;  investigação epidemiológica  dos  casos

notificados,  surtos  e  óbitos  por  dengue;  busca  ativa  de  casos  de  dengue  nas

unidades de saúde públicas,  privadas  e  filantrópicas;  vigilância  epidemiológica  da

dengue; coleta e envio ao laboratório de referência do material de casos suspeitos de

dengue para diagnóstico e isolamento viral, quando indicado; levantamento de índice

de infestação;  execução das ações de controle mecânico,  químico e biológico do
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vetor da dengue; divulgação de informações e análises epidemiológicas da dengue;

gestão  dos  estoques  de  insumos  estratégicos,  inclusive  com  abastecimento  dos

executores das ações previstas nos Municípios do Estado; coordenação e execução

das atividades de educação em saúde e mobilização social de abrangência municipal;

apresentação bimestral  dos resultados do plano de que trata esta lei;  campanhas

permanentes de esclarecimentos sobre as formas de prevenção e erradicação da

dengue; serviço de informação à população; fiscalização de imóveis, edificados ou

não, que sediem estabelecimentos públicos, privados ou mistos - muitas vezes se

coloca isso como dificuldade, e a lei  permitiria a investigação e a abordagem nos

estabelecimentos  públicos  privados  e  omissos  -,  inclusive  residências,  visando  à

orientação e aplicação de sanções previstas em lei; imposição de penalidades nos

casos previstos, de acordo com a legislação pertinente; pesquisa, em parceria com

universidades e escolas públicas e privadas, sobre alternativas para incrementar as

ações de controle da dengue; e assim vai.

São várias sugestões que pude, com estudiosos desse assunto, apresentar como

meta nesse plano de combate à dengue, que seria mais constante. Acredito que só

assim faremos um combate à dengue mais eficaz no Estado de Minas Gerais. É uma

proposta. Claro que ela está na Comissão de Constituição e Justiça. A fundação é

apenas uma sugestão para que o projeto não tenha ilegalidade. O fundamental seria

a  criação dessas  medidas  de  prevenção  e  combate  à  dengue  no  Estado.  Essas

ações poderiam ser realizadas por meio da fundação, que, no meu entender, seria

mais eficaz. Portanto, deixo essa sugestão à Secretaria de Saúde e à Assembleia

Legislativa.

Certamente  esse  projeto  vai  chegar  à  Comissão  de  Saúde  e  será  muito  mais

enriquecido por pessoas que têm o saber técnico, como é o caso dos médicos e dos

estudiosos da Assembleia Legislativa, que saberão abordar bem esse assunto.

O projeto tem a intenção de um combate permanente e de planejamento do Estado

para a erradicação da dengue. Ou fazemos isso, ou os números aumentarão. Não

adianta esperar o “general” inverno, pois ele não vai derrotar o mosquito da dengue

por si só.

O Deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - É clara a preocupação de V. Exa.
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com  os  problemas  da  dengue,  mas  precisamos  historicamente  levantar  algumas

questões  que  foram  importantes.  Em  2009,  tivemos  um  surto  de  dengue  que

alcançou 300 mil casos no Estado; em 2010, esse surto se reduziu para 40 mil casos;

em 2011 também; infelizmente, em 2013, com o surgimento de um novo sorotipo do

vírus da dengue, acabamos tendo um número alarmante e preocupante de casos,

portanto  temos  de  colocar  os  pés  na  estrada  e  combater  veementemente  essa

doença com a prevenção secundária.

Quero registrar  uma grande satisfação que tivemos  com a aprovação da lei  de

prevenção do câncer no Estado de Minas Gerais, que é de minha autoria. A Lei nº

20.628,  sancionada  pelo  Governador  do  Estado,  vai  tratar  do  planejamento  da

prevenção do câncer no Estado por meio das unidades móveis oncológicas. Hoje,

cerca de 50% das mulheres não têm acesso a um simples exame de mamografia,

principal aliado no diagnóstico inicial do câncer de mama, que é a segunda causa de

morte das mulheres em todo o País. Então, essas unidades móveis vão propiciar que

Municípios  mais  carentes  e  estratégicos  tenham  acesso  mais  fácil  e  efetivo  ao

diagnóstico inicial do câncer de mama, para combater essa doença no estágio inicial

com muito menos sequelas para as pacientes,  trazendo-lhes melhor qualidade de

vida.

Sabemos que hoje os principais instrumentos para a redução da mortalidade por

câncer são a prevenção e o diagnóstico inicial. E essas unidades móveis vão atender

a milhares e milhares de famílias, de pessoas, com o diagnóstico inicial de câncer.

Repito,  é  uma lei  de  nossa  autoria.  Agradeço  a  todos  os  Deputados  que  foram

relatores do projeto. A lei  sancionada trará mais qualidade de vida e segurança a

todas as famílias mineiras.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Doutor Wilson Batista. Peço a V. Exa.,

com a experiência que teve na aprovação desse projeto fundamental de prevenção

do câncer e com os seus estudos, que me ajude no projeto de prevenção da dengue.

Lógico que são doenças distintas, mas essa ação também é necessária no caso da

dengue, que está sujeita a epidemias. É verdade que tivemos o mosquito do tipo 4.

Evidentemente,  se  houvesse  um  período  de  combate  constante  à  dengue,

poderíamos diminuir muito os casos. Acho que falta planejamento.
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O mesmo ocorre com o  que V.  Exa.  disse  sabidamente  sobre  a  prevenção do

câncer. Se o Estado interferir nisso com uma política constante, os casos diminuirão

realmente. É exatamente essa a intenção do projeto de lei. Solicito a V. Exa. que seja

o  relator  da  matéria  quando  ela  chegar  à  Comissão  de  Saúde,  porque  isso  a

enriqueceria muito. Espero que esse projeto contribua para Minas Gerais, com um

combate mais constante à dengue. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre a Indicação nº 75/2013 do Nome de Onésimo Aguiar para o

Cargo de Diretor-Geral da Autarquia Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -

Iter. Pelo BTR: efetivos - Deputado Luiz Henrique e Deputada Ana Maria Resende;

suplentes  -  Deputados  Rômulo  Viegas  e  Glaycon  Franco;  pelo  BAM:  efetivo  -

Deputado Antônio Carlos Arantes; suplente - Deputado Anselmo José Domingos; pelo

PT: efetivo - Deputado Rogério Correia; suplente - Deputado Pompílio Canavez; pelo

PDT: efetivo - Deputado Carlos Pimenta; suplente - Deputado Tenente Lúcio. Designo.

Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  53/2013,  do  Deputado  Pinduca

Ferreira e outros, que acrescenta parágrafo ao art. 189 da Constituição do Estado.

Pelo  BTR:  efetivos  -  Deputados  Carlos  Mosconi  e  Luiz  Henrique;  suplentes  -

Deputados Glaycon Franco e Doutor Wilson Batista; pelo BAM: efetivos - Deputados

Romel  Anízio  e  Rômulo  Veneroso;  suplentes  -  Deputados  Tiago  Ulisses  e  Inácio

Franco; pelo PDT: efetivo - Deputado Carlos Pimenta; suplente - Deputado Sargento
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Rodrigues. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.694 a 4.697/2013,

da Comissão de Segurança Pública, e 4.698 a 4.700/2013, da Comissão de Assuntos

Municipais. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública - aprovação, na 5ª Reunião

Ordinária, em  7/5/2013, dos Requerimentos nºs 4.519/2013, do Deputado Anselmo

José Domingos, 4.524/2013, da Comissão de Educação, 4.539/2013, do Deputado

Luiz Henrique, e 4.623/2013, da Deputada Liza Prado; da Pessoa com Deficiência -

aprovação,  na  2ª  Reunião  Extraordinária,  em  7/5/2013,  do  Projeto  de  Lei  nº

3.914/2013, do Deputado Ivair Nogueira; de Educação - aprovação, na  3ª Reunião

Extraordinária, em 7/5/2013, do Requerimento nº 4.601/2013, da Deputada Ana Maria

Resende;  de  Esporte  -  aprovação,  na  8ª  Reunião  Ordinária,  em  7/5/2013,  dos

Projetos de Lei nºs 3.809/2013, do Deputado Sargento Rodrigues, com a Emenda nº

1, da Comissão de Justiça, 3.836/2013, do Deputado Célio Moreira, 3.837/2013, do

Deputado Célio Moreira, com a Emenda nº 1 da Comissão de Justiça, e 3.907/2013,

do  Deputado  Glaycon  Franco,  e  dos  Requerimentos  nºs  4.473,  4.474,  4.516  e

4.517/2013, da Deputada Liza Prado, e 4.537/2013, do Deputado Tadeu Martins Leite;

de Turismo - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 7/5/2013, do Projeto de Lei nº

3.853/2013, do Deputado João Vítor Xavier, e dos Requerimentos nºs 4.426/2013, do

Deputado  Duarte  Bechir,  4.430  e  4.622/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  4.434  e

4.621/2013,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  4.468/2013,  do  Deputado  Ivair

Nogueira, e 4.617/2013, do Deputado Antônio Carlos Arantes;  de Minas e Energia -

aprovação, na  6ª Reunião  Ordinária, em  7/5/2013, dos Requerimentos nºs 4.553 e

4.554/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular;  e  de  Direitos  Humanos  -

aprovação, na  9ª Reunião  Ordinária, em  8/5/2013, dos Requerimentos nºs 4.619 e

4.620/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel (Ciente. Publique-se.).

Encerramento
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O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 9, às 14 horas, com a seguinte ordem do

dia:  (-  A ordem do dia  anunciada foi  publicada na edição anterior.).  Levanta-se a

reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/5/2013

Presidência do Deputado Rômulo Viegas

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução dos Hinos de Israel e Nacional - Exibição

de vídeo - Palavras do Deputado João Leite - Entrega de placa - Palavras do Sr.

Marcos Brafman - Palavras do Sr. Presidente - Apresentação musical - Encerramento

- Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

João Leite - Lafayette de Andrada - Rômulo Viegas.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Rômulo  Viegas)  -  Às  20h15min,  declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura das atas das

duas reuniões anteriores.

Atas

- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a comemorar o Dia da Independência do Estado

de Israel.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Marcos Brafman,

Presidente da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais; Sílvio Musman, Cônsul
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Honorário de Israel em Minas Gerais; e Sérgio Pitchon, Cônsul Honorário da Polônia

em Minas Gerais; a Exma. Sra. Janine Ladeira de Avelar, representando a Secretaria

Municipal Adjunta de Relações Internacionais; e o Exmo. Sr. Deputado João Leite,

autor do requerimento que deu origem a esta solenidade.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença, nesta solenidade, dos Exmos. Srs.

José Vaintraub, Diretor e ex-Presidente da Federação Israelita do Estado de Minas

Gerais; Marcelo Miranda Guimarães, Presidente do Museu da História da Inquisição;

Marcelo Mazoni, Diretor da Câmara Brasil Israel; e Jacques Ernest Levy, Presidente

do  Instituto  Histórico  Israelita  Mineiro;  da  Exma.  Sra.  Iara  Leventhal,  Diretora  da

Escola Theodor Herzl;  do Exmo. Sr. Jaime Aronis, Diretor Executivo da Federação

Israelita do Estado de Minas Gerais; da Exma. Sra. Nícia Sternick, representando a

Presidente da Wizo, Maria Auxiliadora Buelli; do Exmo. Sr. Marcus Salomão Bagury,

Presidente da Escola Theodor Herzl;  da Exma. Sra. Ana Zarnovski,  Presidente da

Na'Amat Pioneiras; e dos Exmos. Srs. Geraldo Júnior Santos Costa, Procurador da

Câmara  Municipal  de  Sabará,  representando  o  Presidente  dessa  entidade,  o

Vereador Marcos Aurélio de Oliveira; Naftale Katz, pesquisador emérito da Fiocruz e

ex-Presidente  da  Federação Israelita  do Estado de Minas Gerais;  Gabriel  Cohen,

Presidente  do  Movimento  Juvenil  Habonim  Dror;  e  Carlos  Augusto  dos  Santos,

Coordenador Nacional da Operação Êxodo Ebenezer.

Execução dos Hinos de Israel e Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino de Israel e, a seguir, o Hino

Nacional Brasileiro, que serão interpretados pela cantora Paola Giannini.

- Procede-se à execução dos hinos.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado João Leite

Cumprimento  o  Exmo.  Sr.  Deputado  Rômulo  Viegas,  Presidente  desta  sessão

solene da Assembleia Legislativa que faz homenagem a Israel, e que aqui representa

o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais. Muito obrigado ao Deputado Rômulo Viegas, que imediatamente se dispôs a

presidir esta reunião. O Deputado é uma pessoa muito querida, meu irmão na Igreja

Batista  Central  de  Belo  Horizonte.  Os  alunos  não  gostavam  muito  dele,  porque

ocupava a cadeira de Cálculo, na engenharia da Universidade Federal de São João

del-Rei. Parece que não era aquela de que os alunos de engenharia mais gostavam -

não é Kuperman? O Deputado Rômulo Viegas perde muito voto por causa disso, mas

é uma pessoa muito querida.

Cumprimento o Marcos Brafman, Presidente da Federação Israelita do Estado de

Minas  Gerais.  A  sua  presença  nesta  Assembleia,  no  meu  gabinete,

permanentemente, honra os Presidentes que tivemos na Federação, como o José

Vaintraub e o Sílvio,  todos muito lutadores.  Ele está  sempre preocupado com as

questões sociais, principalmente com a segurança da nossa comunidade.

Exmo. Sr. Sílvio Musman, meu amigo, Cônsul Honorário de Israel em Minas Gerais;

Exmo. Sr. Sérgio Pitchon, Cônsul Honorário da Polônia em Minas Gerais; Sra. Janine

Ladeira  de  Avelar,  representando  a  Secretaria  Municipal  Adjunta  de  Relações

Internacionais, que, proximamente, faz com Israel o Café com o Mundo. Teremos uma

grande exposição de Israel nesta Assembleia Legislativa. Será um esforço conjunto

da  Assembleia  com  a  Prefeitura  de  Belo  Horizonte,  com  a  nossa  Secretária  de

Relações Internacionais, com o nosso Cônsul e a Federação Israelita, todos juntos

para essa grande exposição.

Quero saudar tantos amigos, tantas figuras queridas, como o José Vaintraub e a

Sarah,  o  Dr.  Célio  Galante,  pessoa muito  querida,  o  nosso  Rabino  Marcelo,  que

recentemente inaugurou - estive presente - o Museu da Inquisição, com a presença

da Profa. Neuza Ferreira, que escreveu o livro “300 anos de inquisição em Minas

Gerais”.  Tive  a  oportunidade  de  ler  esse  livro,  que  é  excelente.  Todos  ficam  me

tomando esse livro, porque é uma história espetacular.

Queria, nesse início, fazer uma solicitação a todos. Quando subia a esta tribuna,

lembrei-me - entre tantos amigos judeus, tantos irmãos queridos - do Marx Golgher,

que, com o Naftale e tantos outros, invadiu esta Assembleia, porque tínhamos cada

coisa aqui ... Eles não estavam satisfeitos. Eu estava me lembrando do Marx, que nos

faz tanta falta. Gostaria que nos lembrássemos dele fazendo 1 minuto de silêncio.
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Solicito que fiquemos de pé e façamos 1 minuto de silêncio, a fim de nos lembrarmos

dessa figura da comunidade, que é tão querida em Minas Gerais, um médico dos

mais queridos.

- Faz-se 1 minuto de silêncio.

Muito obrigado. Tenho certeza de que, se Marx Golgher estivesse aqui hoje, ele

traria um texto para mim falando sobre a contratação de 6 mil médicos cubanos para

atender à saúde no Brasil. Tenho certeza de que ele reclamaria disso. Ele reclamaria

também de US$1.500.000,00 mandados para a construção do hospital na Palestina,

enquanto falta tudo nos postos de saúde nas nossas cidades. Falta tudo para a nossa

população. Sei que ele falaria do dinheiro enviado a Cuba, do esquecimento do Brasil

e dessa mania do governo brasileiro. Infelizmente, a cada ano que chegamos a esta

tribuna há alguma novidade.

Antes  dos  partidos  políticos  foram  criados  os  governos,  antes  dos  governos

surgiram as nações, antes das nações já existiam as famílias! A família, inspiração

divina, é formada a partir  de um homem e uma mulher como a instituição humana

fundamental para a perpetuação das gerações, onde são germinados os valores, os

costumes,  a  educação,  o  relacionamento  com  Deus  e  com  seus  semelhantes.  A

história do povo de Israel se inicia com Abraão, o primeiro patriarca. O primeiro a

proclamar que o mundo tem um único Senhor. Abraão seguiu a voz de Deus. Abraão

foi o primeiro judeu. Através dele, Deus selou uma aliança sagrada e perpétua com o

povo de Israel, assegurando-lhe que seus descendentes seriam numerosos como as

estrelas do céu, herdariam a terra sagrada - e estamos comemorando justamente

isso aqui, hoje: os 65 anos da independência de Israel, da volta do povo para a terra

sagrada - e fez-lhe uma promessa: “Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei

os  que o amaldiçoarem. E,  por  meio de você,  todas as famílias  do mundo serão

abençoadas”. Abraão ensinou-nos a fidelidade, a bondade, a fé e a coragem, valores

que forjaram a nação judaica e que me inspiram nesta noite a defender a maior de

todas as instituições, a milenar contribuição de Israel para a humanidade: a família.

No início da história do povo, Deus dá um exemplo de seu desejo, de seu plano

para  Abraão,  quando  evita  a  morte  de  seu  primogênito,  o  seu  sacrifício.  Deus

apontava  que  seu  povo  seria  totalmente  diferente  daqueles  que  viveram  antes
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naquelas  terras  ou  daqueles  povos  vizinhos,  que  pegavam  seus  filhos  e  os

sacrificavam, especialmente a um deus terrível - não sei se podemos chamar de deus

- chamado Moloch. Escritores e pesquisadores, como Jack Levy, dizem que era uma

divindade terrível, que tinha dentro de si um fogo, uma lareira sobremaneira quente.

Os  sacerdotes  colocavam  os  bebês  nas  mãos  daquela  divindade,  puxavam  uma

corrente  e  eles  eram  colados  no  corpo  da  divindade  incandescente.  Era  dessa

maneira que os povos que viviam ao lado de Israel faziam com suas crianças.

Recentemente, vimos como Israel cuida de suas crianças, protegendo-as, e como

os povos em volta, muitas vezes, colocam seus filhos diante de uma batalha. Isso é

muito antigo. Às vezes achamos que algumas coisas que estão acontecendo hoje são

modernas  e  recentes.  Não,  elas  são  muito  antigas.  Elas  já  aconteciam  naquele

tempo. Aqueles povos não se dedicavam às suas crianças. O livro de Amós conta a

história de um povo muito próximo a Israel. Eles rasgavam o ventre das mães para

matar o bebê. Parece alguma coisa moderna, gente? Parece algo muito moderno,

não é? Hoje vemos os bebês serem tirados de dentro do ventre da mãe. São milhões

de abortos no mundo atual, parece uma coisa moderna. Talvez tenha ficado diferente

um pouco, por causa da tecnologia, mas lembra aqueles povos que estavam ao redor

de Israel - e Deus mandou que o povo não fosse como eles, que não sacrificassem

seus filhos. Deus mandou que o povo judeu constituísse e honrasse sua família. Fez

mulheres muito fortes. Lembramos de Débora, a Juíza, uma das primeiras líderes

daquele povo.

Portanto, Deus mostrou como aquela terra que Israel ocupou, e também ao redor,

estavam contaminadas pelo sangue daquelas crianças. A coisa era tão grave que, em

Levítico, o Senhor mandou escrever ao seu povo: homem não deitará com homem

nem com animal, é abominação. Assim fazia esse povo que a terra vomitou. Parece

uma coisa tão antiga, mas está acontecendo hoje. Talvez nunca antes tenhamos, com

tanta tecnologia, com tanta força, um ataque tão frontal a algo que Deus criou e que

determinou que o seu povo, o povo de Israel, abençoasse, que é a família.

Fiquei meio preocupado com o sofrimento descrito aqui. Tive receio de passarem a

palavra para mim depois de Shimon Peres. Não dá para falar depois dele, não é?

Mas aquele sofrimento que ele revelou e que nós conhecemos a partir do nazismo, a
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morte, a perseguição, a perda de tudo pelo povo judeu, todo aquele sofrimento que

existiu  durante  o  nazismo,  nós  o  sentimos  novamente  no  ar  hoje.  Era  possível

pensarmos  que o  nazismo poderia  florescer  novamente? Era  possível  pensarmos

naquelas práticas dos povos que estavam em torno do povo de Israel? E Deus proibiu

que Israel  fizesse aquelas  coisas - matassem seus filhos,  deitassem homem com

homem,  tivessem  relação  com  animais.  Era  possível  imaginarmos  que  isso

aconteceria  no  mundo?  Era  possível  pensarmos  que  as  forças  nazistas

reacenderiam? E a cada semana Brafman vem mostrando o que está acontecendo

na internet. Os nazistas conseguem ter página na internet, eles se comunicam. Eles

têm ódio, conseguem levar a sua ideia para um trote numa universidade.

Não há coisa mais terrível que isso. Quando nós abalamos aquilo que Deus colocou

como  a  maior  força  de  uma  sociedade,  que  é  a  família,  abalamos  toda  uma

sociedade.  Não  sou  eu  que  ensino  isso.  O  próprio  Eterno  falou:  a  família  é

fundamental. Gosto de me encontrar com vocês, porque vejo as famílias dos judeus

aqui, consigo reconhecê-los. Sinai Waisberg está com o filho. Já leva o filho junto com

ele, já vai ensinando. Vai ser lutador igual ao Sinai, tenho certeza. É porque Deus

pensou assim, para a gente ser forte.

Se permitirmos o que o mundo quer hoje, o que eles chamam de pós-modernidade,

os nossos pesquisadores que estão aqui hoje poderão levantar que isso é a coisa

mais antiga. Roma já fazia isso. Hoje ouvimos dizer que não podemos falar  nada

porque o Estado é laico. Imaginem essa situação. “O.k.” O Estado é laico, a religião

não  pode  mexer  com  o  Estado,  mas  o  Estado  também  não  pode  mexer  com  a

religião. Como é que o Estado vai marcar uma prova, um vestibular no sábado, sem

interferir  na religião,  sem interferir  na  fé das pessoas? O Estado é laico,  mas as

pessoas  são  religiosas.  Recentemente,  eles  queriam  retirar  todos  os  símbolos

religiosos de todas as repartições. Que coisa interessante! Eles deveriam começar

retirando o Cristo Redentor  do Rio ou as igrejas católicas que estão nas cidades

históricas.  Eles  iriam  retirar  a  Bíblia  da  minha  mão,  quando  eu  viesse  para  a

Assembleia. Deveriam criar um conselho na Assembleia, que dissesse que ninguém

poderia andar com a Bíblia aqui dentro. Trariam uma escada Magirus para retirar o

crucifixo do alto deste painel da Assembleia. Vocês o estão vendo? Precisaria de uma
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escada Magirus para retirá-lo dali. Não sei quem o colocou lá, mas ele pertence à

religiosidade do povo.

O Estado não pode interferir nisso. O Estado não pode marcar um vestibular, uma

prova para sexta-feira, à noite, sem interferir na fé, na religião das pessoas. Você não

vai à sinagoga hoje, porque o Estado marcou para você uma prova de vestibular. O

Estado não pode fazer isso. Ele tem de respeitar os limites dele, mas estamos num

tempo em que o Estado quer mandar na família.

Imaginem  esta  situação:  o  Estado  -  quando  falo  de  Estado,  falo  do  MEC,  do

governo federal e do Ministério da Saúde - compra diversas cartilhas para ensinar às

crianças o que ele acredita. Agora, temos um livro para crianças que é “O príncipe e o

príncipe”. Eles querem ensinar o que é ser o príncipe e o príncipe ou a princesa e a

princesa.  Não precisa  mais  ser  o  príncipe  e  a princesa,  pode ser  o príncipe e o

príncipe.

Não  vou  falar  dessas  coisas,  porque  são  coisas  muito  graves  que  estão

acontecendo neste momento, mas, na verdade, elas servem de alerta para todos nós.

A fumaça, o cheiro do Estado, cada vez mais, está se impondo sobre as pessoas e

nos ronda neste momento. Ele tem todo aquele aspecto que vimos,  com aqueles

líderes que não acham, que têm a certeza de que são deuses ou vice-deuses. Eles

têm a certeza disso e acham que podem mandar na sua família e na sua casa. Na

sua casa, no seu lar, manda você. Essa é uma vitória, uma conquista do povo judeu,

depois da morte de 6 milhões de judeus, ou mais. Imagino que, naquele tempo, eles

perderam  a  conta  disso,  e  um mundo envergonhado se  uniu  para  escrever  uma

declaração.

A independência de Israel se confunde com a Declaração Universal dos Direitos

Humanos.  No  dia  10  de  dezembro  próximo,  vamos  comemorar  os  65  anos  da

Declaração Universal dos Direitos Humanos. O art. 16 é claro, quando especifica que

todo homem e toda mulher tem direito ao casamento. O art. 18 refere-se ao direito à

expressão, à religião, ao direito de cultuar a Deus, e de se reunir, particularmente ou

em público. Por isso é que o Estado não pode intervir nessas questões, como os

nazistas intervieram. Eles viam a mãe judia acendendo a vela do Shabat e diziam: "É

lá  mesmo,  peguem-na,  entrem  dentro  da  casa."  Hoje,  por  causa  da  Declaração
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Universal  de  Direitos  Humanos,  está  consagrado  na  nossa  Constituição  que  o

domicílio  é  inviolável.  Ninguém  pode  entrar  no  domicílio,  porque  entraram  no

domicílio dos judeus. Descobriram que eles eram judeus por causa da fé que tinham,

da religiosidade deles. Eles foram tirados de suas casas. Confiscaram a propriedade

deles. A Declaração Universal dos Direitos Humanos traz direitos consagrados, não

por desejo de alguém, mas por causa do sangue de muitos, por causa do sangue

derramado de muitos, por causa do sacrifício. O Holocausto permitiu que tivéssemos

essas conquistas, que não podem ser perdidas. Sob Presidência do nosso querido

Osvaldo Aranha, tivemos a Independência do Estado de Israel. Tivemos também a

Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos,  escrita  com  o  sangue  dos  judeus.

Conquistas que não devem ser temidas, para serem mantidas para sempre. Esse

encontro anual na Assembleia Legislativa tem sido um momento de celebração dos

valores  mais  caros  da  humanidade,  conquistados  com  o  sangue  dos  judeus.

Defendê-los é defender a vida, defender a família, defender a liberdade em toda a

sua extensão de pensamento, de expressão e de religião.

Nesse final, quero lembrar, por provocação do nosso Brafman, que as Comissões

de Segurança Pública e de Direitos Humanos da Assembleia realizarão uma reunião

conjunta  para  debater  a  criação  da  delegacia  de  crimes  raciais  e  delitos  de

intolerância  no  âmbito  da  Polícia  Civil  de  Minas  Gerais,  tendo em  vista  diversas

denúncias de práticas de crimes inerentes à discriminação racial, étnica, religiosa e

de outras formas de violação de direitos fundamentais. A reunião, para aqueles que

desejarem assisti-la pela TV Assembleia ou comparecendo a esta Casa, acontecerá

no dia 5 de junho, quarta-feira, às 9h30min.

Agradeço por mais este ano com vocês, quando celebramos a Independência de

Israel, quando celebramos a volta àquela terra sagrada prometida por Deus ao pai

Abraão, quando celebramos a vida, a família e a liberdade. Muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante o Deputado Rômulo Viegas, representando o Presidente

da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro, fará entrega ao Presidente da

Federação Israelita do Estado de Minas Gerais, Sr. Marcos Brafman, de placa alusiva

a esta homenagem. A placa a ser entregue traz os seguintes dizeres: “Em 14 de maio
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de 1948, nascia o Estado de Israel, fruto do sonho de um povo que sofreu muitas

perseguições e injustiças ao longo da história e que almejava ter uma pátria. Apesar

das  adversidades,  a  trajetória  de  sucesso  dos  israelenses  é  incontestável  na

educação, na saúde, na agricultura e na produção científica, que servem de modelo

para todo o mundo. Nação guerreira, Israel se destaca pela força, pela capacidade de

superação  e  pela  liderança  em  diversas  áreas  do  conhecimento  humano.  Em

reconhecimento ao valoroso exemplo do povo judeu na busca da justiça e liberdade,

a  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  homenageia  o  Estado  de  Israel,  por

ocasião do seu Dia da Independência”.

O  Sr.  Presidente  -  Gostaria  de  convidar  o  Deputado  João  Leite  para  nos

acompanhar.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Marcos Brafman

Boa noite,  Deputado  Rômulo  Viegas,  representando o  Deputado Dinis  Pinheiro,

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Receba o nosso

agradecimento por V. Exa. presidir esta sessão solene. Muito obrigado pela placa em

homenagem a nossa comunidade e ao Estado de Israel. Prezado e querido amigo

Deputado João Leite, respeitado e muito admirado pela nossa comunidade, o nosso

agradecimento por  permitir,  mais  uma vez,  estarmos comemorando nesta Casa o

aniversário da Independência do Estado de Israel e, além disso, celebrando os laços

fortes de amizade e cooperação que há entre Minas Gerais e o Estado de Israel. Em

nome da comunidade, quero também agradecer por V. Exa. ter se lembrado do nome

do nosso querido e  saudoso Marx  Golgher,  de  abençoada memória.  Para  toda a

nossa  comunidade,  isso  foi  realmente  um  momento  muito  emocionante.  Muito

obrigado.

Meu querido amigo Sílvio Musman, Cônsul Honorário de Israel em Minas Gerais e

ex-Presidente da Federação; meu querido amigo Sérgio Pitchon, Cônsul Honorário da

Polônia em Minas Gerais e Diretor da Federação Israelita;  Sra. Janine Ladeira de

Avelar, representando a Secretaria Municipal Adjunta de Relações Internacionais, boa

noite.  Quero também saudar  todas as autoridades presentes, já  mencionadas;  os

Presidentes  das  nossas  entidades  judaicas,  também  nominadas;  os  Diretores,
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professores  e  alunos  da  Escola  Theodor  Herzl;  os  nossos  jovens  do  Movimento

Juvenil  Habonim  Dror;  ex-Presidentes,  Conselheiros  e  Diretores  da  Federação

Israelita;  Jaime  Aronis,  Diretor  Executivo;  e  a  equipe  da  Federação Israelita.  Um

agradecimento especial à assessoria do Deputado João Leite pela organização deste

evento.  Cumprimento  a  todos  e  a  todas  da  nossa  comunidade  judaica,  aos

funcionários desta Casa, aos senhores e às senhoras.

Trecho inicial  da Declaração de Independência do Estado de Israel:  “A Terra de

Israel foi o lugar onde nasceu o povo judeu. Aqui sua identidade espiritual, religiosa e

nacional foi formada. Aqui eles conquistaram independência e criaram uma cultura de

significado nacional e universal. Aqui eles escreveram a Bíblia e a deram ao mundo.

Impulsionados por este vínculo histórico, os judeus lutaram através dos séculos para

voltar à terra de seus antepassados e recuperar seu país.”

Portanto, há 65 anos, foi feita a justiça histórica e, a exemplo do direito conferido a

todos os outros povos do mundo, entre os quais 82 Estados cristãos e 56 Estados

islâmicos, foi declarada a independência do Estado de Israel, a segurança de uma

vida de liberdade para o povo judeu.

Assistimos, com orgulho, ao desenvolvimento de Israel nos mais diversos campos

da ciência, medicina, tecnologia, agricultura, educação, entre outros, compartilhado

fortemente com a humanidade.

Todo judeu e não judeu se emociona quando vai a Israel e vê o que foi feito, em

apenas  65  anos,  pelo  seu  povo,  em  grande  parte  sobrevivente  dos  horrores  do

Holocausto. Emociona-se ao constatar quantas dezenas de milhares de vidas foram

consumidas na luta pelo seu direito legítimo de existir. Emociona-se ao perceber que

tudo foi conquistado graças a muito trabalho, à cultura e, principalmente, aos valores

judaicos,  baseados  na  democracia,  na  liberdade  e  na  busca  permanente  de

transformar  o  mundo em um lugar  melhor,  valorizando a  vida  como o  bem mais

precioso da humanidade.

Porque então essa guerra midiática, que minimiza a contribuição de Israel para a

humanidade  e  maximiza  a  crítica,  indo muito  além daquelas  que recebem outras

nações do planeta? Sabemos que nenhuma nação é perfeita, e a crítica faz parte da

liberdade democrática, na qual Israel está perfeitamente inserida. Porém observamos
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que muitas dessas críticas são feitas por absoluta ignorância de fatos históricos, por

exemplo, a afirmação equivocada de que Israel não deseja a paz. Como não, se, já

em 1948, é parte central da Declaração de Independência um apelo pela paz? E a

resposta foi a guerra e a não criação do Estado árabe palestino.

Os países árabes não aceitaram a Resolução 181, aprovada na Assembleia-Geral

da ONU, os 40 milhões de árabes dos países vizinhos não conseguiram jogar ao mar,

como pretendiam, os 650 mil judeus do Estado de Israel, e os países árabes também

não criaram o Estado palestino durante os 20 anos - vejam bem, 20 anos - em que a

Cisjordânia pertenceu à Jordânia e Gaza pertenceu ao Egito.

A oferta de paz é renovada em 1967, após a vitória de Israel na Guerra dos Seis

Dias, e a resposta da Liga Árabe foram os famosos "três nãos": não à paz, não às

negociações e não ao reconhecimento de Israel. Golda Meir ainda fez vários apelos à

paz, sempre rejeitados. Em 2001, Ehud Barak ofereceu aos palestinos um Estado

que incluía Gaza e os territórios no lado oeste do Jordão, além de Jerusalém Oriental

como Capital. Arafat recusou. Em 2005, Israel se retira unilateralmente de Gaza, o

movimento terrorista  Hamas passa a governar  a  partir  de 2006,  deplora qualquer

solução pacífica  que inclua  a existência  de  Israel  e inicia  o disparo  ostensivo  de

milhares  de  foguetes  contra  a  população  civil  de  Israel.  Hamas,  Hezbollah  e  Irã

consideram  a  destruição  de  Israel  como  uma  questão  religiosa  baseada  no

fundamentalismo islâmico,  e  não  uma questão territorial.  Fatos  importantes  como

esses, entre outros, são sumariamente ignorados nas análises parciais e simplórias

sobre  a questão do povo  palestino  e a busca da paz no Oriente Médio.  O povo

israelense é, como sempre foi, um povo amante da paz e defensor do bem maior do

ser humano: o direito à vida com liberdade. Prova disso é que - e esse também é um

fato histórico frequentemente esquecido -, quando a Jordânia e o Egito optaram pela

paz, esta foi prontamente negociada por Israel.

Mas  muitas  dessas  omissões  históricas,  acompanhadas  por  análises  midiáticas

parciais de uma realidade complexa, são feitas por pessoas que não são ignorantes,

muito pelo contrário. Seu objetivo é enganar, propositadamente, seus interlocutores,

tentando reescrever a história ou tentando transformar em verdade aquela mentira

repetida mil vezes. Falando bem claro: o antissemitismo passou a vir travestido de
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anti-israelismo, mostrando sua face em publicações na mídia e nas ações rotineiras

de difamação contra Israel. Essas pessoas não toleram a existência de um Estado

forte e capacitado a defender o povo judeu.

Nós, brasileiros, vivemos em um País de respeito à liberdade, com a coexistência

entre os mais diversos povos, inclusive é um exemplo de convivência pacífica entre

judeus e árabes. É importante - e muito importante - que a nossa sociedade esteja

permanentemente  vigilante  pela  manutenção  desse  ambiente  pacífico,  não

permitindo, em hipótese alguma, que importem para cá conflitos externos, tentando

substituir o debate sadio e o respeito à diversidade de ideias e ideais e recorrendo a

perseguições,  muitas  vezes  disfarçadas  e  cruéis,  que  podem  minar  os  valores

democráticos já conquistados.

A  história  da  humanidade  já  mostrou,  e  vem  mostrando,  que  ao  negar

sistematicamente a alguém o direito à liberdade, essa sociedade coloca em risco,

mais cedo ou mais tarde, a sua própria existência. Não é possível manter viva uma

sociedade baseada em perseguições. Por isso acreditamos que chegará o dia em

que Israel estará acompanhada de outras democracias no Oriente Médio; em que os

povos árabes terão, em seus próprios países, a liberdade democrática que os seus

irmãos árabes que vivem em Israel lá desfrutam; e em que a maioria dos palestinos

dirão não ao fundamentalismo islâmico e sim à paz e à criação do seu próprio Estado

em coexistência pacífica e segura com o Estado de Israel. Muito obrigado. Boa noite.

Palavras do Sr. Presidente

Quero  cumprimentar  os  membros  desta  Mesa  solene:  o  Sr.  Marcos  Brafman,

Presidente da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais; o Sr. Sílvio Musman,

Cônsul Honorário da Israel em Minas Gerais; o Sr. Sérgio Pitchon, Cônsul Honorário

da Polônia em Minas Gerais;  e a Sra.  Janine Ladeira de Avelar,  representando a

Secretaria Municipal Adjunta de Relações Internacionais.

Queria  pedir  a  todos  os  presentes  uma  salva  de  palmas  para  o  autor  do

requerimento que deu origem a esta reunião, Deputado João Leite.

Farei  o  pronunciamento  do  Presidente  do  Parlamento  mineiro,  Deputado  Dinis

Pinheiro, antes, porém, gostaria de parabenizar os pronunciamentos feitos aqui. Acho

que a iniciativa do Deputado João Leite de comemorarmos aqui, no Parlamento de
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Minas,  o  Dia  da  Independência  de  Israel  a  meu  ver  serve  para  dois  pontos

importantes: estarmos sempre resgatando a nossa história e, como bem disse aqui o

Musman,  estarmos  atentos  e  vigilantes.  Pronunciamento  do  Presidente  da

Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  Deputado  Dinis  Pinheiro  na

reunião especial em comemoração do Dia da Independência do Estado de Israel em

6 de maio de 2013. (- Lê:)

“Há 65 anos, num dia 14 de maio, surgia o moderno Estado de Israel, quando uma

decisão da Assembleia-Geral das Nações Unidas reconheceu o direito irrevogável ao

estabelecimento de uma nação judia. Foi então muito importante a ação do Brasil,

com o empenho de nosso diplomata Osvaldo Aranha, para que nascesse o país,

ainda  tão  jovem,  mas  que  espelha  uma  das  mais  antigas  e  influentes  culturas,

sempre presente na longa marcha histórica da humanidade.

Herdamos do povo judeu alguns dos mais importantes pilares da civilização, não

bastasse termos em comum os fundamentos de nossa espiritualidade, contidos no

“Livro dos Livros”. No entanto nossa mesma civilização, inicialmente sob a dominação

de  Roma e  Bizâncio,  permitiu  que,  por  mais  de  3  mil  anos,  permanecessem  os

hebreus  exilados  de  sua  terra  prometida.  Seria  preciso  a  trágica  experiência  do

Holocausto,  com  seus  6  milhões  de  mortos  pelo  nazismo,  para  que,  diante  de

tamanho sacrifício,  pudessem os judeus regressar à pátria  de origem. Sucessivas

vagas de imigrantes judeus chegaram, então, à Palestina, movidos pela degradação

da vida na Europa e pelas perseguições sofridas na Segunda Guerra Mundial.

Desde então vem sendo construído um Estado moderno e democrático, mesmo

numa longa situação de conflito com os vizinhos árabes. Num clima de liberdade,

trabalho e dignidade, uma comunidade vigorosa fez renascer uma língua e, com seu

potencial financeiro e tecnológico, tem feito o deserto florir e frutificar. Com toda a

situação complexa à sua volta, há no país garantias de liberdade religiosa e política

de todos os habitantes, independentemente de religião, raça ou sexo. Israel, hoje, já

abriga  a  maior  população  de  judeus  do  mundo,  à  frente  da  norte-americana,

tornando-se  o  centro  da  vida  judaica  mundial.  Seu  crescimento  convive  com  as

questões imediatas e próximas do extremismo islâmico, das atitudes controversas do

Irã e da própria soberania de Jerusalém.
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A demografia já insinua que a população árabe, em futuro não muito distante, se

tornará maioria no território israelense, propondo um outro desafio, o fim das divisões

internas entre os judeus em suas posições laicas ou religiosas, tão importante para a

manutenção do caráter democrático do Estado. O mundo que assegura a Israel seu

direito de existência espera, ansiosamente, pelo estabelecimento definitivo da paz,

pondo fim a tantas décadas de conflito entre palestinos e israelitas. Na celebração da

independência  de  Israel,  prestamos  nossa  homenagem  a  todo  o  povo  judeu,

destacando a tão produtiva colônia judaica de Minas Gerais.

Desejamos que, nas próximas comemorações do dia 14 de maio, o processo de

paz  tenha  progredido  e  se  consolidado,  num  exemplo  para  a  humanidade,

mostrando-se presente no cotidiano de israelenses e palestinos. Muito obrigado!”.

Apresentação Musical

O  locutor  -  Convidamos  os  presentes  para  ouvir  a  cantora  Paola  Giannini,

acompanhada pelo  guitarrista  Cláudio  Giovani,  que apresentará as  músicas:  “Hey

Shalom Moledet”, de Yigal Bashan e Dedi ben Z'eev, e “Chai”, de Ehud Manor e Avi

Toledano.

A Sra. Paola Giannini - Boa noite a todos. Trouxemos duas canções extremamente

ufanistas de intérpretes e compositores que têm um grande amor por Israel.  Yigal

Bashan, além de cantor, é também ator,  e o grande Dedi ben Z'eev é um músico

renomado.  Fizeram  uma pintura  “à  la”  Van  Gogh  com  umas  pitadinhas  de  Andy

Warhol, porque é uma música vibrante em um ritmo bem moderno e que descreve

especialmente os céus israelenses, muito bonitos e de um azul belíssimo; e fala de

um peregrino que retorna à terra, no seu aniversário, levando um filho. É uma canção

deliciosa que saúda a pátria mãe, “homeland”, que é Israel.

- Procede-se à apresentação musical.

A Sra.  Paola  Giannini  -  Agora  vamos  trazer  uma pintura  mais  “à  la”  Toulouse-

Lautrec  do  grande  Ehud  Manor,  que  nos  deixou  em  2005,  muito  saudoso,  uma

irreparável perda pelo legado que ele nos concedeu de mais de 1.200 canções. Além

disso,  foram  mais  de  600  traduções  de  peças  belíssimas,  como  “Oliver”,  “Les

Misérables”,  tudo  para  hebraico,  passado  com  aquele  vernáculo,  que  era  a

característica do Ehud Manor juntamente ao Avi Toledano, saudando uma Israel do
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passado, do presente e do futuro, na figura das gerações que se sucederam e que

vivem como vive hoje a nossa terra de Israel. Essa canção “Chai” recebeu no certame

Eurovisão de 1983 o prêmio de 2º lugar, com a cantora de origem iemenita, Ofra

Haza, que a interpretava lindamente, com muita vibração, quando dizia que ela vivia.

Dizia que o pai cantava essa música para ela. O pai a aprendeu com o seu avô, que a

cantava para ele. A nação de Israel também vive.

- Procede-se à apresentação musical.

A Sra. Paola Giannini - Obrigada. Gostaria de pedir uma salva de palmas para duas

mulheres muito especiais para mim. A primeira não está mais em Belo Horizonte,

mudou-se para São Paulo. Parece que São Paulo a conquistou, porque ela não quer

voltar.  É  a  Mora  Gracie,  que  incrementou  muito  o  meu  cancioneiro  de  canções

israelitas,  trazendo-me coisas do folclore,  coisas religiosas,  coisas do antigo e do

novo,  trazendo  para  mim  um  amor  muito  forte  que  ela  tinha  pelas  músicas

israelenses. A segunda é a Karen, responsável por mostrar-me músicas belíssimas,

especialmente  contemporâneas.  Para  elas,  uma salva  de  palmas  e  o  meu muito

obrigada.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 7, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,

com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do

dia 7/5/2013.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/4/2013

Às 10h34min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Carlos  Mosconi  e  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Luzia Ferreira, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Mosconi,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
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pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.

Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  4.546/2013.  Submetidos  a

discussão  e  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Pareceres  de

Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.484,  3.613/2012  e  3.727/2013.  Neste

momento, registra-se a presença do Deputado Tiago Ulisses. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Elismar Prado, Presidente.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/4/2013

Às 14h15min, comparecem no Auditório da Cocatrel, no Município de Três Pontas,

os  Deputados  Ivair  Nogueira,  Antônio  Carlos  Arantes  (substituindo  o  Deputado

Anselmo José Domingos, por indicação da Liderança do BAM), Dalmo Ribeiro Silva

(substituindo o Deputado Gustavo Valadares, por indicação da Liderança do BTR) e

Mário Henrique Caixa (substituindo o Deputado Celinho do Sinttrocel, por indicação

da  Liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão  presentes,

também,  os  Deputados  Dilzon  Melo,  Carlos  Pimenta  e  Dinis  Pinheiro.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ivair Nogueira, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir e votar proposições da Comissão e a debater a construção da terceira pista

na MG-167, que liga Três Pontas a Varginha; o programa Caminhos de Minas no Sul

do  Estado;  o  funcionamento  do  aeroporto  de  Varginha  e  as  linhas  aéreas  de

transporte de passageiros; e a situação das rodovias federais que ligam a região. A
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Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Carlos

Melles, Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas; Zé Silva, Secretário

de Estado de Trabalho e Emprego; Paulo Luis Rabello,  Prefeito Municipal de Três

Pontas;  Sérgio  Eugênio  Silva,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Três  Pontas;

Rogério Naves Freire, Supervisor da Unidade Local do DNIT no Município de Pouso

Alegre,  representando  o  Sr.  José  Maria  da  Cunha,  Superintendente  Regional  do

DNIT;  José  Elcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG;  Verdi  Lúcio,  Vice-

Prefeito Municipal de Varginha, representando o Sr. Antônio Silva, Prefeito Municipal

de Varginha; Leonardo Vinhas Ciacci, Presidente da Câmara Municipal de Varginha; e

Éder Lima, Gerente da base de Varginha da Azul Linhas Aéreas, representando o Sr.

Victor  Celestino,  Diretor  de  Relações  Institucionais  dessa  empresa,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Carlos  Pimenta,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2013.

Ivair Nogueira, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/4/2013

Às  9h1min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

Sargento Rodrigues e Cabo Júlio, membros da supracitada Comissão. Está presente

também  a  Deputada  Liza  Prado.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado  João  Leite,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  Registra-se  a

presença do Deputado Leonardo Moreira. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
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Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Na  fase  de  discussão  do  parecer  do  relator,

Deputado Cabo Júlio, que conclui pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.331/2011 na forma do Substitutivo nº  2 e pela rejeição do Substitutivo nº  1,  da

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  o  Presidente  defere  o  pedido  de  vista  do

Deputado  Leonardo  Moreira.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº

4.583/2013.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  Registra-se  a  presença  do

Deputado Lafayette de Andrada. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados  os  requerimentos  dos  Deputados  Cabo  Júlio(4)  em  que  solicita  seja

realizada  audiência  pública  conjunta  das  Comissões  de  Segurança  Pública  e  de

Educação, Ciência e Tecnologia para discutir a implantação do uniforme escolar, de

uso obrigatório, pelo corpo discente dos Colégios Tiradentes da Polícia Militar, com

vistas  a  avaliar  os  impactos,  o  clima  de  insegurança,  a  exposição  a  risco  e  as

ameaças a que ficam sujeitos  as crianças e os  adolescentes filhos de policiais  e

bombeiros  militares;  seja  realizada  audiência  pública  conjunta  das  Comissões  de

Segurança  Pública  e  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  para  discutir  a

situação das viaturas da Polícia Militar, que, de acordo com denúncias, se encontram

sem a devida manutenção, prejudicando o policiamento motorizado e o atendimento

ao cidadão; seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública para

discutir  a  ocorrência  de  perturbação  do  sossego  e  desobediência  à  ordem  legal,

ocorrida no Município de Ipuiuna, em que o Prefeito Municipal incitou os cidadãos a

agredir  e  desacatar  os  policiais  militares;  seja  realizada  visita  da  Comissão  de

Segurança  Pública  ao  Instituto  Médico  Legal  para  obter  esclarecimentos  sobre  a

demora  na  expedição  do  laudo  de  sanidade  mental  de  Pedro  Meyer  Ferreira

Guimarães, conhecido como Maníaco do Anchieta, uma vez que o atraso na referida

expedição resultou na liberdade de um indivíduo de alta periculosidade;  Sargento

Rodrigues (5) em que solicita seja realizada visita da Comissão de Segurança Pública

ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar e à Secretária de Planejamento
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e Gestão para discutir o aumento do efetivo do Corpo de Bombeiros, em face das

inúmeras solicitações de implantação de dessas unidades em diversos Municípios do

Estado; seja encaminhada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no

22º BPM que participaram de operação que culminou na prisão de três suspeitos de

crimes na região Centro-Sul de Belo Horizonte, especialmente no bairro Belvedere;

seja realizada reunião, em caráter de urgência, da Comissão de Segurança Pública

com o Secretário de Estado de Defesa Social, com o Chefe da Polícia Civil e com o

Superintendente  Geral  da  Polícia  Civil  para  discutir  os  graves  problemas  de

segurança pública em face dos plantões regionalizados da Polícia Civil no Estado;

seja encaminhado ao Governador do Estado e ao Chefe da Polícia Civil de Minas

Gerais pedido de providências para a manutenção da Delegacia de Polícia Civil do 5º

Distrito  Leste,  localizada  no  Bairro  Floresta,  nesta  Capital;  seja  encaminhado  ao

Governador do Estado, ao Comandante-Geral da PMMG e ao Chefe da Polícia Civil o

relatório  da  visita  da  Comissão  de  Segurança  Pública  ao  7º  Pelotão  da  PMMG,

localizado no Município de Passa-Quatro; Celinho do Sinttrocel (9) em que solicita

seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a inserção

na  revisão  do  PPAG  da  previsão  de  implantação  de  um  Pelotão  do  Corpo  de

Bombeiros na cidade de Timóteo, considerando-se a existência de um terreno para tal

finalidade, já cedido pela prefeitura local, a densidade populacional, a proximidade de

rodovias  e  a  presença  do  Parque  Estadual  do  Rio  Doce;  seja  encaminhado  ao

Secretário  de  Estado  de  Planejamento  pedido  de  providências  para  que  realize

estudos  de viabilidade  técnica  e  custo  das  obras  para  a instalação do Corpo de

Bombeiros no Município de Timóteo; seja encaminhado ao Diretor-Geral da Agência

Metropolitana do Vale do Aço pedido de providências para a realização de estudo

sobre a necessidade do Corpo de Bombeiros em Timóteo; seja realizada visita da

Comissão de Segurança Pública ao Governador do Estado, com a participação do

Secretário de Estado de Defesa Social, para discutir assuntos relativos à aplicação da

taxa de incêndio no Município de Timóteo; seja encaminhado ao Comandante-Geral

do  Corpo de Bombeiros  de  Minas Gerais  pedido  de informações sobre  os  dados

estatísticos,  sobre o número de incêndios  ocorridos  no Município de Timóteo nos

últimos 10 anos e sobre a relação de ocorrências de todo tipo no mesmo período,
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especificando cada uma delas; seja encaminhado ao Secretário de Estado de Defesa

Social pedido de informações sobre o efetivo das unidades do Corpo de Bombeiros

na  Região  Metropolitana  do  Vale  do  Aço  e  na  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte,  especificando  as  unidades;  seja  encaminhado  ao  Diretor  do  Instituto

Estadual  de  Florestas  pedido  de informações sobre a quantidade de hectares da

reserva do Parque Estadual do Rio Doce atingidos por incêndio nos últimos dez anos;

seja encaminhado ao Presidente da Aperan (antiga ArcelorMittal e Acesita) pedido de

providências para que façam estudo sobre os impactos e os riscos de incêndio que a

atividade da empresa poderia provocar no seu colar de atividade; seja encaminhada

cópia  das  notas  taquigráficas  da  6ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de

Segurança Pública, realizada no Município de Timóteo, em 26/4/2013, aos órgãos e

autoridades que menciona; Carlos Pimenta em que solicita seja realizada audiência

pública  da  Comissão de Segurança Pública  no  Município  de  Montes Claros  para

debater  o  Plano  Municipal  de  apoio  à população para  o  treinamento  e  educação

continuada  diante  dos  tremores  sísmicos  que  vem  ocorrendo  no  Município.  Fica

prejudicado o requerimento do Deputado Celinho do Sinttrocel em que solicita seja

realizada visita da Comissão de Segurança Pública ao Prefeito de Belo Horizonte

para  mediar  o  conflito  com  os  guardas  municipais  em  greve.  É  recebido  o

requerimento  do  Deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  realizada  audiência

pública  da  Comissão  de  Segurança  Pública  para  discutir  o  grande  volume  de

chamadas ao telefone 190, para atender ocorrências de perturbação de sossego e

poluição sonora,  uma vez que o acúmulo  dessas  ocorrências,  principalmente nos

finais  de  semana,  tem  prejudicado  o  trabalho  da  Polícia  Militar  na  prevenção  e

combate à criminalidade. É aprovado o relatório da visita ao 7º Pelotão do 57º PPM,

no  Município  de  Passa-Quatro.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues - Cabo Júlio.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Segurança Pública
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Local visitado: 7º Pelotão do 57º BPM, em Passa-Quatro

Apresentação

A requerimento  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  a  Comissão  de  Segurança

Pública visitou, em 23/4/2013, a sede do 7º Pelotão do 57º BPM, em Passa-Quatro.

A visita estava programada para o 7º Pelotão, a 26ª Delegacia de Polícia e o Posto

da Polícia Rodoviária Estadual,  mas como todas as autoridades locais das outras

unidades a serem visitadas estavam presentes no quartel decidiu-se que a visita se

restringiria ao 7º Pelotão.

Relato

O  Vice-Presidente  da  Comissão,  Deputado  Sargento  Rodrigues,  e  o  Deputado

Ulysses  Gomes  foram  recebidos  pelas  seguintes  autoridades:  Ten.-Cel.  Valério,

Comandante do 57º BPM; Ten. Rodrigues, Comandante do 7º Pelotão; Maj. Oterson,

Comandante da 17ª Cia. Independente de Meio Ambiente e Trânsito; Fábio Roberto

Caruso  de  Carvalho,  Juiz-Diretor  do  Foro  da  Comarca  de  Passa-Quatro;  Luiz

Eduardo Bento, Vice-Prefeito de Passa-Quatro;  a Vereadora Mônica Ribeiro Mota,

Presidente da Câmara Municipal de Passa-Quatro, e os Vereadores Marco Antônio

Torres e Sérgio Kennedy Sales.

Logo na chegada ao 7º Pelotão, verificou-se a existência de diversas marcas de

tiros na fachada do quartel e em imóveis adjacentes. Reuniram-se em uma das salas

do quartel as autoridades mencionadas. O Deputado Sargento Rodrigues agradeceu

a presença de todos, pediu a compreensão da imprensa e alertou que o encontro

poderia ser reservado caso as autoridades entendessem necessário. Iniciou dizendo

que o episódio ocorrido na madrugada do dia 11 de abril, quando foram explodidos

dois caixas eletrônicos, e um militar ficou ferido em uma troca de tiros, preocupa a

Comissão, pois considera ter havido uma “afronta ao Estado”, uma ruptura na ordem

pública.

O  Deputado  Ulysses  Gomes  salientou  que,  tão  logo  foi  informado  da  ação

criminosa ocorrida em Passa-Quatro, acionou o Deputado Sargento Rodrigues e o

Secretário  de  Defesa  Social,  que  de  pronto  agiram.  A  Comissão  aprovou

requerimento  para  realização de audiência  pública  no  Município  de  Passa-Quatro

para discutir o assunto, e a Secretaria de Defesa Social providenciou reforço policial
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imediato.  Frisou ainda que a  intenção era unir  esforços  para  resolver  a  questão.

Observou  que,  neste  ano,  esse  foi  o  31º  registro  de  ocorrência  relacionada  a

explosão de caixas eletrônicos no Sul  de Minas e que no ano anterior  houve 54

ataques desse tipo.

O Ten.-Cel. Paulo Valério Júnior primeiramente agradeceu a presença da Comissão

de Segurança e de todos, ressaltando a importância da visita em função de que o fato

ocorrido foi uma ofensa à PMMG e aos militares, pois poderia ter sido igual a tantos

outros pelo País, não fosse a ousadia em atacar o quartel, mesmo sendo meio para

alcançar os caixas eletrônicos.

Segundo o Ten. Cláudio Rodrigues, na madrugada do dia 11 de abril estava em

casa dormindo quando acordou com tiros, levantou-se e tentou falar  pelo telefone

com seus subordinados no 7º Pelotão, mas sem êxito. Em seguida, ouviu mais tiros e

uma  explosão,  e  se  dirigiu  imediatamente  ao  local.  Lá  chegando,  verificou  que

bandidos  armados  haviam metralhado  o  quartel  e  trocado tiros  com os  militares,

tendo sido o Sgt. Darlei alvejado com um tiro na panturrilha, provavelmente de uma

arma calibre 556, enquanto outros elementos explodiam dois caixas eletrônicos do

Banco do Brasil. Segundo relatos dos militares, houve a participação de pelo menos

oito a dez integrantes na ação criminosa, que durou cerca de 10 minutos, com dois

veículos, um em cada esquina, fechando o acesso. Os bandidos atiraram contra o

quartel e foi usada uma granada, que deixou uma viatura totalmente destruída.

De acordo com o relato do Comandante do 7º Pelotão, foi providenciado socorro

médico imediato ao Sargento baleado e acionado reforço policial das cidades vizinhas

de Itanhandu, Itamonte e São Lourenço, que prontamente se deslocaram para Passa-

Quatro e montaram uma operação para proceder a buscas e ao rastreamento da

quadrilha pela região.

O Ten.-Cel. Valério disse que, por ocasião do fato, havia armamento suficiente e

coletes  para todos os militares, que portanto poderiam fazer  frente aos bandidos.

Quanto ao efetivo, houve perdas nos últimos tempos, inclusive por reforma, havendo

deficiência  de  quadros.  Segundo  ele,  a  reposição  é  lenta  e  não  atende  as

necessidades de Passa-Quatro, que seria de pelo menos 20 militares. Disse ainda

que há previsão de implantação de uma companhia na cidade vizinha de Itanhandu,
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em  função  de  estudos  realizados  pela  corporação  apontando  a  viabilidade  para

Itanhandu e não para Passa-Quatro.

O  Juiz  discordou  da  conclusão  dos  estudos  para  implantação  da  Companhia,

dizendo que a comarca vizinha abrange duas cidades e que Passa-Quatro possui

somente a sede e  a zona rural,  o  que pode ter  levado a distorções de dados e

números não mostrando a realidade. Comparou a estrutura da Polícia Civil de Passa-

Quatro, que conta apenas com um Delegado e uma investigadora, com a da cidade

vizinha de Cruzeiro, em São Paulo, que possui três distritos da Polícia Civil,  uma

delegacia  seccional,  uma  delegacia  de  investigações  gerais  e  uma  delegacia

especializada no combate ao tráfico de drogas, bem como uma delegacia da Polícia

Federal, além de contar com toda a estrutura da Polícia Militar.

O Deputado perguntou a quantos quilômetros fica o plantão regionalizado da Polícia

Civil,  pois no Norte de Minas há deslocamentos de cerca de 250km em casos de

flagrante. Muitas vezes, a viatura que precisou viajar para registrar o flagrante deixou

de  fazer  o  policiamento  ostensivo  ou  o  patrulhamento,  ficando  a  população

desguarnecida nesse período.

O Ten. Rodrigues respondeu que o plantão é em São Lourenço, que fica a 50km,

sendo que o trajeto dura em torno de uma hora na ida e outra na volta, fora o tempo

de permanência, que é variável dependendo da ordem cronológica de chegada.

Já o Delegado Regional de São Lourenço, Luciano Belfort, afirmou que deu apoio

imediato,  tendo  sido  deslocada  no  mesmo dia  dos  fatos  para  Passa-Quatro  uma

equipe de policiais, que participou das buscas dos bandidos que realizaram o ataque

ao quartel e as explosões dos caixas do Banco do Brasil.

Com  relação  ao  efetivo,  disse  que  no  Município  há  um  delegado  e  uma

investigadora de polícia e que o escrivão se aposentou no ano passado. Elogiou o

comprometimento e a dedicação do Delegado titular Bruno Souza, que, apesar da

escassez de mão de obra, tem conseguido sucesso em algumas prisões, realizando

ele próprio a função de escrivão. Para recompor a unidade, seria necessário mais um

delegado, três investigadores e um escrivão. A estrutura da delegacia é ótima, pois a

população se mobilizou, arrecadou aproximadamente 70 mil reais e construiu-se uma

nova sede para a Polícia Civil.
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Segundo o Delegado Bruno Souza, a investigação do caso está em andamento

com a ajuda da Polícia Civil paulista, que prendeu dois suspeitos e apreendeu um

menor junto a um veículo possivelmente utilizado pela quadrilha na fuga, pois teria

sido encontrado em seu interior um pedaço do caixa eletrônico explodido.

O Maj. Oterson Luis Nocelli, da Polícia Rodoviária Estadual, disse ter dado apoio

logo após os fatos acontecidos e que estão sendo realizadas mensalmente diversas

operações nas divisas, em conjunto com as forças policiais. Enfatizou ainda que os

policiais rodoviários realizam diversos tipos de atendimento à população, desde uma

simples  informação  na  rodovia  até  o  socorro  de  vítimas  de  acidentes,  além  de

combaterem o tráfico, o contrabando e o descaminho. Informou que estão previstas a

construção de postos policiais e a instalação de radares inteligentes nas divisas de

Minas Gerais com outros Estados.

O Juiz Fábio Roberto Caruso disse que em Passa-Quatro havia em média apenas

um  crime  violento  por  mês  até  há  bem  pouco  tempo,  mas  que  a  criminalidade

aumentou muito nos últimos anos, principalmente pela influência de criminosos dos

Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, muito em função da proximidade da divisa

com esses Estados. Disse que é necessário proteger nossas fronteiras e que está

sendo realizado um estudo para implantação de um Cinturão Rodoviário Estadual,

mas sem nenhum resultado até o momento. O magistrado entregou à Comissão um

ofício, com uma visão geral sobre a criminalidade, enfatizando que na cidade ela é

baixa e que o maior problema são os criminosos que vêm de fora, e anexou certidões

de antecedentes criminais de inúmeros criminosos de cidades dos Estados vizinhos.

Enfatizou que seria importante a criação de um posto da Polícia Rodoviária Estadual

no antigo e desativado posto fiscal, no alto da Serra da Mantiqueira. Por fim, disse

que em 25 minutos qualquer um tem acesso ou pode chegar à Via Dutra.

Conclusão

O Deputado Sargento Rodrigues disse que a implantação de uma companhia da

Polícia  Militar  em  Passa-Quatro  seria  estratégica  e  prometeu  levar  o  pleito  ao

Comandante-Geral da PMMG e ao Secretário de Defesa Social.

Salientou ainda que este relatório de visita, depois de aprovado na Comissão, será

encaminhado ao Governador do Estado, ao Comandante-Geral da PMMG e ao Chefe
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da Polícia Civil.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2013.

Sargento Rodrigues, Vice-Presidente - João Leite - Leonardo Moreira.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/5/2013

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

André  Quintão,  Gustavo  Perrella  e  Cabo Júlio  (substituindo  o  Deputado  Leonídio

Bouças, por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta

a reunião e, nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, a

Presidência acusa o recebimento de correspondência do Deputado André Quintão,

em  que justifica  ausência  na  reunião  desta  Comissão realizada em 30/4/2013.  O

Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou

como relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  3.978,  3.980,

3.983,  3.994,  4.005,  4.014,  4.021,  4.032  e  4.035/2013  (Deputado  Dalmo  Ribeiro

Silva);  3.981,  3.991,  4.001,  4.009, 4.013,  4.028 e 4.029/2013 (Deputado Duilio  de

Castro); 3.975, 3.977, 3.990, 3.993, 4.004, 4.012, 4.020 e 4.030/2013 (Deputado Luiz

Henrique); 3.984, 3.986, 3.987, 4.010, 4.016, 4.018 e 4.033/2013 (Deputado Gustavo

Perrella); 3.979, 3.982, 3.988, 3.989, 3.996, 3.999, 4.002, 4.008, 4.011, 4.022, 4.024 e

4.036/2013  (Deputado  André  Quintão);  3.985,  3.992,  3.995,  3.997,  3.998,  4.006,

4.015, 4.017 e 4.023/2013 (Deputado Leonídio Bouças); Projeto de Lei Complementar

nº  39/2013  e  Projetos  de  Lei  nºs  3.974,  3.976,  4.027  e  4.031/2013  (Deputado

Sebastião Costa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  O  Projeto  de  Lei  nº  2.847/2012  é  retirado  da  pauta  atendendo-se  a

requerimento do Deputado André Quintão, aprovado pela Comissão. Após discussão

e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade,  no 1º  turno,  dos Projetos de Lei  nºs
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3.333/2012  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Duilio  de  Castro);

3.248/2012, 904/2011 e 3.462/2012 (relator:  André Quintão);  e 2.887/2012 (relator:

Deputado Gustavo Perrella, em virtude de redistribuição), os três últimos na forma do

Substitutivo nº1. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres concluindo pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º

turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.122,  1.795/2011 e 3.065/2012 (relator:  Deputado

Sebastião Costa, os dois últimos em virtude de redistribuição). Os pareceres sobre os

Projetos de Lei nºs 2.890 e 2.937/2012, no 1º turno, deixam de ser apreciados em

virtude de solicitação de prorrogação de prazo regimental pelos respectivos relatores,

Deputados  Sebastião  Costa  e  Gustavo  Perrella.  É  convertido  em  diligência  à

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana o Projeto de Lei

nº 3.683/2012 (relator: Deputado André Quintão). O parecer sobre o Projeto de Lei nº

3.706/2013, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo

regimental pelo Deputado Sebastião Costa, relator em virtude de redistribuição. Neste

momento,  retira-se o Deputado Cabo Júlio  e registra-se a presença do Deputado

Dulio de Castro. São convertidos em diligência à Secretaria de Transportes e Obras

Públicas e ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG - o Projeto de Lei nº

3.885/2013; ao DER-MG e ao Prefeito Municipal de São José da Lapa o Projeto de

Lei nº 3.900/2013 (relator: Deputado André Quintão); à Secretaria de Transportes e

Obras Públicas o Projeto de Lei nº 3.894/2013 (relator: Deputado Sebastião Costa,

em virtude de redistribuição). Neste momento, retira-se o Deputado Gustavo Perrella

e registra-se a presença do Deputado Célio Moreira (substituindo o Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, por indicação da Liderança do BTR). São convertidos em diligência à

Secretaria de Transportes e Obras Públicas os Projetos de Lei nºs 3.908, 3.928 e

3.909/2013 (relator: Deputado Sebastião Costa, o último em virtude de redistribuição).

Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  concluindo  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.968/2013, com as

Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado Duilio de Castro). Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único,  cada  um por  sua vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 3.943 e 3.969/2013 (relator:

Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 3.952 e 3.971/2013 (relator:

Deputado André Quintão, o primeiro em virtude de redistribuição). Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

requerimentos em que se solicita sejam baixados em diligência ao autor o Projeto de

Lei nº 3.931/2013 e à Secretaria da Casa Civil e Relações Institucionais o Projeto de

Lei  nº  3.945/2013.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da Comissão  para  a  próxima

reunião  extraordinária,  a  ser  realizada  no  dia  8/5/2013  às  15  horas,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Leonídio Bouças - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 399/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão

de regime especial de tributação em matéria do Imposto sobre Operações Relativas à

Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - ao contribuinte mineiro do

segmento econômico de indústrias de adubos e fertilizantes.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 12/4/2013, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

O  objetivo  da  proposição  em  exame  é  encaminhar  exposição  de  motivos  da

Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - relativa à concessão de regime especial de

tributação em matéria  do ICMS ao contribuinte  mineiro  da  indústria  de  adubos  e
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fertilizantes, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975. A

medida fiscal  adotada,  conforme a  mensagem  do Governador,  tem por  finalidade

fomentar e proteger setor específico da economia estadual sujeito a sofrer impactos

negativos em decorrência de políticas econômicas instituídas por outros Estados da

Federação, relativamente ao referido imposto.

O  disposto  no  art.  225  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  que  consolida  a  legislação

tributária do Estado e dá outras providências, faculta ao Poder Executivo a adoção de

medidas  necessárias  à  proteção  da economia  do  Estado,  caso outra  unidade da

Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previstos em

lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica. O § 1º

desse artigo determina que o expediente com exposição de motivos para adoção de

medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa

pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEF. Essa medida, conforme o disposto no §

2º do referido artigo, deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio

de resolução. Nos termos do § 6º do mesmo dispositivo, cabe à SEF, ainda, o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram.

Tendo  sido  encaminhada  para  atender  ao  disposto  no  artigo  acima  referido,  a

exposição  de  motivos  da  SEF  justifica  a  citada  concessão  do  regime especial  à

indústria  de  adubos  e  fertilizantes  pela  concessão  irregular  de  benefícios  fiscais

ocorrida no Estado do Paraná, por meio do Decreto nº 1.980, de 21 de dezembro de

2007.  No entanto,  alerta a  exposição,  a  base legal  para  a  concessão do regime

especial pode ser alterada, seja pela publicação de legislação de idêntico teor pelo

mesmo Estado,  seja pela publicação de legislação ainda mais  benéfica  por  outra

unidade da Federação.

Salienta a exposição de motivos que o referido benefício afronta o disposto no art.

155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição da República e na Lei Complementar

nº 24, de 7 de janeiro de 1975, uma vez que foi concedido sem a aprovação do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz. A exposição de motivos chama

atenção para o fato de que a norma constitucional visa à harmonia entre os entes

federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”.
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A concessão unilateral de benefícios fiscais em matéria do ICMS, por determinada

unidade federativa,  segundo a exposição, torna as condições de concorrência dos

contribuintes lá situados melhores do que as dos contribuintes localizados em outras

unidades da Federação, já que provoca redução nos preços das mercadorias. Com

isso, as empresas beneficiadas passam a vender mais tanto em seu território quanto

no do nosso Estado, dificultando as vendas dos produtos mineiros. Com esse tipo de

benefício,  o  contribuinte  deixa  de  desembolsar  recursos  com  o  recolhimento  do

imposto para utilizá-los como capital de giro e em novos investimentos, o que reflete

diretamente  na  sua  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais do Estado.

Por  essa  razão,  a  exposição  de  motivos  defende  a  reação  rápida  do  governo

estadual,  a  fim  de  neutralizar  os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  da

competição desleal, fortalecendo o mercado interno e preservando a capacidade de

ocupação de mão de obra e da produção e, consequentemente, a arrecadação do

ICMS pelo Estado.

Com  esse  intuito,  foi  concedido,  por  meio  de  regimes  especiais  de  tributação,

crédito  presumido no percentual  de  75% do valor  do  imposto  incidente  sobre  as

saídas  interestaduais  de  fertilizantes  de  produção  de  empresas  localizadas  no

Estado.  A exposição  de  motivos  salienta  que  a  carga  tributária  efetiva  irá  variar

conforme o saldo devedor verificado no período de apuração.

Cabe informar que os regimes especiais concedidos às empresas do setor constam

da  relação  trimestral  das  medidas  de  proteção  da  economia,  referente  ao  quarto

trimestre de 2012, enviada pela SEF a esta Comissão, em cumprimento ao disposto

no § 6º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação

concedido ao setor de indústrias de adubos e fertilizantes, por meio do projeto de

resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de indústrias de adubos e

fertilizantes, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de indústrias de adubos e fertilizantes, nos termos do art. 225 da Lei

nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais

ou financeiro-fiscais concedidos por outros Estados, conforme exposição de motivos

encaminhada por meio da Mensagem nº 399/2013.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Zé  Maia,  Presidente  -  Jayro  Lessa,  relator  -  Adalclever  Lopes  -  Lafayette  de

Andrada - Ulysses Gomes - Romel Anízio.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 400/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  a

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão

de regime especial de tributação em matéria do Imposto sobre Operações Relativas à

Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - ao contribuinte mineiro do

segmento econômico da indústria de artigos de PVC.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 12/4/2013, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

O objetivo  da  medida  fiscal  adotada,  conforme  a  mensagem  do Governador,  é

fomentar e proteger setor específico da economia estadual sujeito a sofrer impactos

negativos em decorrência de políticas econômicas instituídas por outros Estados da

Federação, relativamente ao ICMS.

Fundamentada no disposto no art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, a exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - relativa à

concessão do regime especial  de  tributação ao contribuinte  mineiro  do  segmento

econômico de artigos de PVC foi  encaminhada para a apreciação desta Casa. Nos
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termos do referido artigo,  nas hipóteses dos arts. 32-A a 32-I  da Lei nº 6.763,  de

1975,  caso o regulamento  preveja a concessão do benefício  por  meio de  regime

especial,  este  deverá  ser  ratificado  pela  Assembleia  Legislativa,  na  forma  e  nos

prazos previstos nos parágrafos do art. 225 da citada lei.

O  art.  225,  por  sua  vez,  faculta  ao  Poder  Executivo  a  adoção  de  medidas

necessárias à proteção da economia do Estado, caso outra unidade da Federação

conceda  benefício  ou  incentivo  fiscal  ou  financeiro-fiscal  não  previstos  em  lei

complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica. O § 1º

desse artigo determina que o expediente com exposição de motivos para adoção de

medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa

pela  SEF.  Conforme o disposto no § 2º  do mesmo artigo,  essa medida deve ser

ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de resolução. Nos termos do §

6° do mencionado dispositivo, cabe à SEF ainda o envio trimestral à Assembleia da

relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

No que tange à mensagem em exame, o regime especial concedido fundamenta-se

no inciso IX do art. 32-A da Lei nº 6.763, de 1975, que dispõe o seguinte:

“Art.  32-A  - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

(…)

IX  - por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo

firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por

ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);”.

Conforme informado pela exposição de motivos, tal regime especial de tributação

foi precedido da assinatura de protocolo de intenções, por meio do qual as indústrias

de artigos de PVC se comprometeram a investir  no Estado aproximadamente 4,5

milhões  de  reais  e  a  gerar  44  empregos  diretos  e  22  empregos  indiretos.  Em

contrapartida, por meio do regime especial, foi concedido a essas empresas crédito

presumido, resultando em carga tributária efetiva de 3%, relativa ao ICMS devido nas

vendas  dos  produtos  industrializados  relacionados  no  protocolo  de  intenções,
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realizadas  pelo  centro  de  distribuição,  nos  termos  do  art.  75,  inciso  XIV,  do

Regulamento do ICMS.

O referido tratamento tributário,  segundo a exposição,  não é estendido a todo o

setor, mas somente às empresas signatárias do citado protocolo de intenções que se

comprometeram a realizar investimentos e gerar empregos no Estado. A exposição

explica que a definição da graduação da alíquota se deu considerando o benefício

oferecido por outros Estados da Federação e o impacto na arrecadação.

Tendo em vista a importância para proteção da economia mineira, em especial da

indústria de indústria de artigos de PVC, concordamos com as medidas adotadas.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação

concedido ao setor fabricante de artigos de PVC, por meio do projeto de resolução a

seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor fabricante de artigos de

PVC, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor fabricante de artigos de PVC, signatário de protocolo de intenções

com o Estado, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 400/2013.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Zé  Maia,  Presidente  -  Jayro  Lessa  ,  relator  -  Adalclever  Lopes  -  Lafayette  de

Andrada - Ulysses Gomes - Romel Anízio.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 401/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão

de regime especial de tributação em matéria do Imposto sobre Operações Relativas à
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Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - ao contribuinte mineiro do

segmento econômico de artefatos para uso em construção civil.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 12/4/2013, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

O  objetivo  da  proposição  em  exame  é  encaminhar  exposição  de  motivos  da

Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - relativa à concessão de regime especial de

tributação em matéria do ICMS ao contribuinte mineiro do setor de artefatos para uso

em construção civil, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975.  A medida  fiscal  adotada,  conforme  a  mensagem  do  Governador,  tem  por

finalidade fomentar e proteger setor específico da economia estadual sujeito a sofrer

impactos negativos  em decorrência de  políticas  econômicas instituídas  por  outros

Estados da Federação, relativamente ao referido imposto.

O  disposto  no  art.  225  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  que  consolida  a  legislação

tributária  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências,  faculta  ao  Poder

Executivo a adoção de medidas necessárias à proteção da economia do Estado, caso

outra unidade da Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal

não previstos em lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação

específica.  O  §  1º  desse  artigo  determina  que  o  expediente  com  exposição  de

motivos para adoção de medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à

Assembleia  Legislativa  pela  SEF.  Essa  medida,  conforme  o  disposto  no  §  2º  do

referido artigo, deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de

resolução. Nos termos do § 6º do mesmo dispositivo, cabe à SEF, ainda, o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram.

Assim, a medida em análise institui regime especial de tributação ao contribuinte do

setor de artefatos para uso em construção civil, o qual, em Minas Gerais, foi afetado

pela guerra fiscal. Em especial, explana o Poder Executivo, os produtores mineiros

foram prejudicados por medidas instituídas pelo Estado do Rio de Janeiro, da Bahia e
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de  Santa  Catarina,  que  concederam  benefícios  a  empresas  instaladas  naqueles

Estados,  mediante  principalmente  utilização  de  crédito  presumido,  com  reflexos

nocivos à livre concorrência e à competitividade dos estabelecimentos instalados em

Minas Gerais.

Com base nessas justificativas, foram concedidos regimes especiais de tributação

para o setor produtivo de artefatos para uso em construção civil, instituindo crédito

presumido, de forma a que a carga tributária efetiva seja de 2%.

Assim, considerando a previsão legal da matéria e os impactos benéficos para a

economia  mineira,  este  relator  entende  que  a  concessão  de  regime  especial  em

questão deve ser ratificada por esta Casa.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação

concedido ao setor de artefatos para uso em construção civil, por meio do projeto de

resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2013

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de artefatos para uso em

construção civil, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de artefatos para uso em construção civil, nos termos do art. 225 da

Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou incentivos

fiscais ou financeiro-fiscais concedidos por outros Estados, conforme exposição de

motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 401/2013.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes

- Adalclever Lopes - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 402/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  Mensagem  nº  402/2013  encaminha
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exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda relativa à “concessão de

regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  aos  estabelecimentos  que

promovam transferências interestaduais de minério de ferro”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 12/4/2013, a proposição foi encaminhada a

esta Comissão para análise, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18,

de 2011, e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

Nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, com a

redação dada pelo art. 2º da Lei nº 20.540, de 14 de dezembro de 2012, o Estado

incluiu em sua legislação, na forma dos arts. 32-A a 32-J da Lei nº 6.763, de 1975,

tratamento tributário diferenciado para determinados setores econômicos,  a serem

implementados  mediante  regime  especial  concedido  pelo  Superintendente  de

Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF.

A mensagem em análise, que encaminha a referida exposição de motivos, informa

que a medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico

da economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação, relativamente ao ICMS.

A  exposição  de  motivos  informa  que  foram  concedidos  regimes  especiais  a

estabelecimentos que promovam transferências interestaduais de minério de ferro, na

forma  de  crédito  presumido  equivalente  a  25%  do  valor  do  imposto  nas  saídas

tributadas, vedado o aproveitamento de quaisquer outros créditos, inclusive aqueles

já escriturados nos livros fiscais.

A medida encontra amparo no art. 32-I da Lei nº 6.763, de 1975, introduzido pela

Lei nº 20.540, de 2012, que prevê sistemática especial de apuração e pagamento do

ICMS, de forma a substituir os créditos relativos a entradas de insumos aplicáveis na

extração de minério pela concessão de crédito presumido de até 30% do valor do

imposto destacado no documento fiscal, nas saídas tributadas:

“Art.  32-I  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  ao  estabelecimento

minerador  classificado  na  Divisão  7  da  Seção  B  da  Classificação  Nacional  de

Atividades  Econômicas,  mediante  regime  especial  da  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda, observados a forma, o prazo e as condições previstos em regulamento e o
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art. 225-A, sistemática especial de apuração e pagamento do ICMS que inclua:

I - a adoção de valor ou critério distintos do que decorreria do disposto no art. 13,

para fins de determinação da base de cálculo do imposto;

II - a concessão de crédito presumido nas saídas tributadas de até 30% (trinta por

cento) do valor do imposto destacado no documento fiscal, vedada a apropriação de

quaisquer outros créditos.

A mensagem informa, ainda, que os regimes especiais serão concedidos de forma

individualizada, após análise de requerimento do contribuinte, podendo resultar em

cargas tributárias diversas, de acordo com o perfil de aquisição de insumos de cada

contribuinte.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela ratificação do regime especial de tributação

aos  estabelecimentos  que  promovam  transferências  interestaduais  de  minério  de

ferro, por meio do projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...

Ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  aos  estabelecimentos  que

promovam transferências interestaduais de minério de ferro, nos termos do art. 225-A

da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  aos

estabelecimentos que promovam transferências  interestaduais de minério de ferro,

signatário de protocolo de intenções com o Estado, nos termos do art. 225-A da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, conforme exposições de motivos encaminhadas

por meio da Mensagem nº 402/2013.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Zé  Maia,  Presidente  -  Inácio  Franco,  relator  -  Adalclever  Lopes  -  Lafayette  de

Andrada - Ulysses Gomes - Jayro Lessa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.751/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Vanderlei Miranda, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo instituir o Dia Estadual de Combate ao Uso e Tráfico Ilícito de Drogas.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  21/2/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise tem por finalidade instituir o Dia Estadual de Combate ao Uso

e Tráfico Ilícito de Drogas, a ser comemorado no dia 26 de junho, oportunidade em

que serão realizados eventos, com a participação da sociedade, com o objetivo de

conscientizar a população sobre a necessidade de se combater o uso e o tráfico ilícito

de entorpecentes.

Não se pode negar o mérito da proposição. Com efeito, a sociedade deve enfrentar

o problema do consumo e do tráfico de drogas, enfatizando a prevenção, em vez de

limitar-se a atos  repressivos. O uso e o tráfico de entorpecentes é um fenômeno

mundial que precisa ser amplamente debatido, e uma das formas mais eficazes de

prevenção é a informação.

Contudo,  em  que  pese  a  nobre  intenção  do  autor,  cabe  ressaltar  que  essa

preocupação já resultou na edição da Lei no 12.615, de 1997, que instituiu a Semana

Estadual  de  Prevenção  às  Drogas,  a  ser  comemorada  anualmente  na  segunda

semana  do  mês  de  maio.  Tal  lei  foi  alterada,  em  2006,  pela  Lei  nº  16.514,  que

promoveu a adequação da norma estadual à legislação federal - o Decreto nº 2, de

1998,  instituiu  o  Dia  Nacional  Antidrogas,  comemorado  no  dia  26  de  junho,  e  o

Decreto nº 1, de 1999, instituiu a Semana Nacional Antidrogas, realizada anualmente

entre  os  dias  19 e  26  de  junho -,  bem como ao calendário  da  Organização das

Nações Unidas,  que tem a data  de 26 de junho como Dia  Internacional  contra o

Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas. Dessa forma, a Semana Estadual de Prevenção

às Drogas passou a ser comemorada entre os dias 19 e 26 de junho, permitindo a

união dos esforços estaduais, nacionais e internacionais na prevenção e no combate

ao uso e ao tráfico de entorpecentes.
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Sendo assim, é forçoso reconhecer que o projeto busca criar data comemorativa já

instituída pela legislação estadual,  que dedicou uma semana inteira ao debate do

tema,  o  que  revela,  por  um  lado,  a  ausência  de  novidade  e,  por  outro,  sua

desnecessidade, o que compromete a aprovação da matéria.

É fundamental que se promova o combate ao uso e tráfico de drogas, um desafio

da sociedade e do Estado. Contudo, o caminho mais adequado para esse intento não

é a edição de lei nova, mas a implementação da legislação já existente.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei no 3.751/2013.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Leonídio Bouças, relator - João Leite - Dalmo Ribeiro

Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.839/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Santo

Antônio de Aricanduva, com sede no Município de Aricanduva.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.839/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de  Santo  Antônio  de  Aricanduva,  com  sede  no

Município de Aricanduva, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de

caráter beneficente, que tem como escopo congregar pequenos produtores rurais na

defesa de seus interesses e direitos e fomentar a atividade agropecuária.

Com  esse  propósito,  a  instituição  estimula  a  mútua  colaboração  entre  os

associados; presta serviços que possam contribuir para o fomento e a racionalização
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das atividades agropecuárias; orienta seus assistidos na aquisição de insumos para a

produção e os auxilia no plantio e no armazenamento de seus produtos; desenvolve

ações voltadas para a proteção da saúde da família, da maternidade, da infância e da

velhice; atua na elaboração de programas de incentivo à educação, à cultura, ao lazer

e ao esporte; e contribui para a preservação do meio ambiente.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela referida Associação

em defesa da qualidade de vida dos pequenos produtores rurais de Santo Antônio de

Aricanduva, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.839/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 797/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  293/2007,  torna  obrigatória  a  presença de

profissional  treinado em primeiros  socorros nos eventos públicos promovidos pelo

Estado.

Devido  à semelhança de conteúdo,  os  Projetos  de Lei  nºs  1.425 e 1.539/2011,

ambos de autoria do Deputado Leonardo Moreira, foram anexados à proposição em

tela, em cumprimento ao disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Em análise de mérito, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação da matéria da

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº

1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
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188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela pretende tornar obrigatória a manutenção de profissional

treinado em primeiros  socorros  nos eventos do Estado.  A ele foram anexados os

Projetos  de  Lei  nos 1.425  e  1.539/2011,  que  visam  tornar  obrigatória  a

disponibilização de pronto atendimento de saúde em eventos públicos.

A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela aprovação do projeto na forma

do Substitutivo nº 1, acrescentando na Lei  nº 14.130, de 2001, Lei de Prevenção

contra Incêndio e Pânico, artigo que torna obrigatória a disponibilização de pronto

atendimento  de  saúde em locais  onde se  realizem eventos  públicos  de  qualquer

natureza, sendo de competência dos organizadores do evento providenciar o pronto

atendimento como parte da programação.

A Comissão de Saúde opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, que apresentou, a qual

acrescenta que o número e as atribuições dos profissionais de saúde que prestarão

assistência  nos  eventos,  assim  como  a  estrutura  física  necessária  para  sua

realização serão definidos em regulamento, de acordo com as características de cada

evento.

Esta Comissão baixou em diligência a matéria ao Corpo de Bombeiros Militar do

Estado de Minas Gerais - CBMMG - e à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão - Seplag -, a fim de que fossem obtidas, respectivamente, informações sobre

a conveniência  da  adoção da medida proposta  pelo  projeto  e  sobre  seu impacto

financeiro.

A  Seplag,  em  ofício  publicado  em  17  de  fevereiro  de  2012,  manifestou-se

contrariamente à aprovação do projeto, tendo em vista que a obrigação de incluir tal

despesa caracteriza impacto financeiro e que não foi  realizado estudo pelo Poder

Executivo da conveniência, oportunidade e viabilidade de sua implementação.

O  CBMMG,  em  ofício  publicado  em  21  de  março  de  2013,  manifestou-se

favoravelmente à proposição, observando que a presença de profissional treinado em

primeiros  socorros  em  eventos  do  Estado  vem  ao  encontro  de  objetivos

constitucionais e legais de proteção e de defesa da saúde.
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Quanto à análise que cabe a esta Comissão, destacamos que a Lei Complementar

Federal nº 101, de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, determina que a

criação,  expansão  ou  aperfeiçoamento  de  ação  governamental  que  acarretem

aumento da despesa serão acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-

financeiro  no  exercício  em  que  o  aumento  deva  entrar  em  vigor  e  nos  dois

subsequentes  e  declaração  do  ordenador  da  despesa  de  que  o  aumento  tem

adequação  orçamentária  e  financeira  com  a  Lei  Orçamentária  Anual  -  LOA -  e

compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O

mesmo vale para os atos que criam ou aumentam despesas obrigatórias de caráter

continuado, que são aquelas despesas correntes derivadas de lei, medida provisória

ou  ato  administrativo  normativo  que  fixem  para  o  ente  a  obrigação  legal  de  sua

execução por um período superior a dois exercícios. Assim, tendo em vista que não

foram juntados documentos comprobatórios da origem dos recursos necessários para

a  implementação  da  medida  proposta  nem  a  estimativa  do  impacto  financeiro-

orçamentário, a proposição não encontra respaldo legal e não pode prosperar nesta

Casa.

Ademais, não obstante a manifestação supracitada, destacamos que o CBMMG, de

acordo com a Lei  Complementar nº  55, de 1999,  é competente para coordenar a

elaboração de normas relativas à segurança das pessoas e dos seus bens contra

incêndios e pânico e outras previstas em lei, no Estado. Em função dessa atribuição e

da própria Lei nº 14.130, de 2001, e seu decreto regulamentador, o CBMMG editou as

Instruções Técnicas nº 1 e nº 33, que estabelecem as regras gerais que devem ser

seguidas nos eventos públicos, dividindo-os por categorias de risco. Na alínea 5.1.10

da Instrução Técnica nº 33 está disposto que “deverão ser disponibilizados serviços

médicos e de enfermeiros, além de ambulância, conforme preconiza a Organização

Mundial de Saúde”. Ou seja, essa obrigação já consta no regulamento do CBMMG,

que a avalia a cada evento realizado.

Assim, atualmente, no Estado, todo evento já deve se sujeitar a essas regras, de

acordo com o grau de risco. Deve ser enviado pelos organizadores o Projeto Técnico

para Eventos Temporários - PET -, para aprovação prévia e fiscalização do CBMMG,

com  nota,  na  planta  do  projeto,  da  equipe  médica  necessária,  conforme  público
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previsto, de acordo com a alínea 6.1.3.2 da Instrução Técnica nº 1 mencionada.

De fato, cabe ao órgão a avaliação da oportunidade de se disponibilizarem ou não

serviços médicos, enfermeiros e ambulâncias, isto é, a verificação dos eventos e de

seu  potencial  de  risco  que  justifiquem  a  necessidade  das  medidas.  Ora,  a

disponibilização desses serviços traz um custo que deve ser avaliado em razão de

seus  benefícios,  tendo  em  vista  que  toda  escolha  governamental  em  fazer

determinado gasto significa renunciar a todos os outros gastos alternativos. No caso

de serviços médicos, por exemplo, a disponibilização de uma equipe em um evento

pode deixar descobertas outras áreas de maior risco. Assim, não nos parece sensato

generalizar  a  norma,  que  já  consta  nos  regulamentos  do  CBMMG.  Em  outras

palavras, tais situações já são analisadas pelo CBMMG, o órgão mais competente

para tanto.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei nº 797/2011.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Zé  Maia,  Presidente  -  Jayro  Lessa,  relator  -  Adalclever  Lopes  -  Lafayette  de

Andrada - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.832/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o projeto de lei em pauta “torna obrigatória a

informação  ao  paciente  sobre  todos  os  dados  de  procedência  das  próteses

implantadas nos pacientes e dá outras providências.”

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

Em sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou.

Em seguida, o projeto foi encaminhado à Comissão de Saúde, que opinou por sua

aprovação na forma do Substitutivo nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, no termos do artigo
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188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento obriga os médicos a informarem ao paciente os dados

referentes  à  procedência,  inclusive  fabricante  e  número  do lote,  das  próteses  de

silicone a serem implantadas em seu organismo.

A Comissão de Constituição e Justiça ressaltou em seu parecer que a Carta Magna

estabelece, nos arts. 196 e 197, que "a saúde é direito de todos e dever do Estado,

devendo ser assegurada por meio de políticas sociais  e econômicas que visem à

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às

ações e serviços para sua promoção,  proteção e recuperação,  cabendo ao poder

público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle".

Salientou ainda que, no plano estadual, a Carta mineira, em seu art. 186, II, dispõe

que "o direito à saúde implica, entre outras garantias, o acesso às informações de

interesse para a saúde, ficando o poder público obrigado a manter a população ciente

dos riscos e danos à saúde".

Tendo em vista tais dispositivos, a Comissão de Constituição e Justiça assegurou

que a proposição em análise está em consonância com as normas estaduais que dão

proteção aos cidadãos usuários dos serviços públicos de atendimento à saúde, de

modo que não há nenhum obstáculo de natureza jurídica, constitucional e legal a sua

tramitação.

No entanto,  em atendimento ao princípio da  consolidação das leis,  a  Comissão

jurídica julgou conveniente apresentar o Substitutivo nº 1, por meio do qual propõe

que a obrigação prevista no projeto em análise seja inserida no art.  2º  da Lei  nº

16.279, de 20 de julho de 2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações

e dos serviços de saúde. Além disso, o substitutivo busca ampliar a obrigação da

proposta original, de forma a abarcar não somente as próteses de silicone, mas todas

"as próteses, órteses ou qualquer outro material implantado no corpo dos pacientes".

Por  sua  vez,  a  Comissão  de  Saúde,  em  sua  análise  de  mérito,  corroborou  o

argumento  da  autora  do  projeto  de  que  todos  aqueles  que  adquirem  produto  ou

serviço têm o direito à informação acerca do que estão adquirindo, de acordo com o

princípio da transparência, preconizado pelo Código de Defesa do Consumidor.
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Essa Comissão também ressaltou o relato da autora da proposição sobre o fato

ocorrido  recentemente  (dezembro de 2011)  com as próteses mamárias  da  marca

francesa PIP, cujas vendas foram suspensas mundialmente devido a problemas de

fabricação.  Nessa ocasião,  as  autoridades  francesas  divulgaram  que  as  próteses

mamárias de silicone da marca PIP apresentavam um índice de rompimento 7 vezes

maior que de marcas similares, devido à utilização de gel de má qualidade, inferior ao

silicone  padrão  utilizado  pela  indústria  farmacêutica.  Segundo  as  informações,  a

marca estaria utilizando silicone industrial, que pode causar inflamação nos tecidos

corporais e vários tipos de câncer em pacientes no caso de rompimento das próteses.

Diante  desses  fatos,  o  governo  francês  recomendou  a  retirada  preventiva  das

próteses PIP de todas as pacientes que já tinham implantado o produto.

No Brasil,  o  Ministério da Saúde e a Agência Nacional  de Vigilância Sanitária  -

Anvisa  -  cancelaram  o  registro  das  próteses  PIP,  a  partir  de  30/12/2011,  e

determinaram o recolhimento daquelas unidades que ainda estavam em posse do

importador no País. Posteriormente, em 11/1/2012, a Anvisa proibiu a importação e a

venda de implantes  mamários  de silicone da marca holandesa Rofil,  por  também

serem fabricados com gel industrial.  De acordo com a Anvisa,  no Brasil,  12,5 mil

mulheres têm prótese de silicone da marca PIP e 7 mil são portadoras de implantes

da marca Rofil.

Essa Comissão entendeu, ainda, que o médico cirurgião responsável pelo implante

ou pela prescrição de próteses e órteses em geral desempenha papel relevante na

preparação desses pacientes  e  em eventual  reparação dos prejuízos causados  à

saúde deles, uma vez que todo o processo depende de informações como o nome do

fabricante,  a composição do material  e  o número do lote  de fabricação,  as  quais

devem ser fornecidas pelo profissional.

Pelas  razões  expostas,  a  Comissão  de  Saúde  corroborou  o  entendimento  da

Comissão de Constituição e Justiça e opinou pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1.

Com relação à repercussão financeira e orçamentária da proposição em apreço,

aspecto  que incumbe a  esta  Comissão,  entendemos que  a  matéria  não  ensejará

nenhum  ônus  para  os  cofres  públicos,  não  implicando  nenhuma  alteração
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orçamentária,  porquanto  se  trata  de  um  comando  que  determina  somente  a

obrigatoriedade de informação sobre implante de prótese e órtese nos pacientes que

necessitarem de cuidados com sua saúde, por parte dos médicos que executarem a

cirurgia.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.832/2012 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes, relator - Adalclever Lopes - Jayro Lessa -

Lafayette de Andrada - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.296/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe “cria no âmbito do

Estado a Comissão da Verdade Herbert de Souza para colaborar com a Comissão

Nacional da Verdade”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  29/6/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da

proposição.

Na  reunião  de  16/4/2013,  a  relatoria  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, a fim de

que a Pasta se manifestasse sobre a proposição.

Fundamentação

A proposição em análise cria a Comissão da Verdade Herbert  de Souza, com a

finalidade de acompanhar e subsidiar a Comissão Nacional da Verdade nos exames e

esclarecimentos  das  graves  violações  de  direitos  humanos  praticadas  no período

previsto no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT -, de

forma a contribuir para a efetivação do direito à memória e à verdade histórica. A

Comissão terá prazo de funcionamento de dois anos para a conclusão dos trabalhos,
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contados a partir da sua instalação.

De acordo com a  justificação que acompanha o projeto,  a história  brasileira foi

marcada, entre 1964 e 1985, por graves violações aos direitos humanos. O objetivo

da proposição é apurar  os  atos  de  violência  praticados durante o citado período,

subsidiando  os  trabalhos  da  Comissão Nacional  da  Verdade  em seu trabalho  de

efetivação do direito à memória e à verdade histórica.

A  criação  de  uma  Comissão  da  Verdade,  nos  moldes  propostos,  encontra

fundamento  em  vários  dispositivos  constitucionais,  dentre  os  quais  destacamos  a

dignidade da pessoa humana e o direito à informação, bem como o compromisso da

República Federativa brasileira com a prevalência dos direitos humanos.

No âmbito federal,  a Lei  nº  12.528,  de 2011, criou,  no âmbito da Casa Civil  da

Presidência da República,  a Comissão Nacional  da Verdade,  com a finalidade de

apurar  graves  violações  de  Direitos  Humanos  praticadas  por  agentes  públicos,

ocorridas  entre  18  de  setembro  de  1946  e  5  de  outubro  de  1988.  A Comissão

estadual que ora se pretende criar segue as balizas estabelecidas no modelo federal,

reproduzindo, em grande medida, os seus objetivos.

Em resposta  à diligência,  a  Secretaria  de  Estado de Casa Civil  e  de  Relações

Institucionais, mediante a Nota Técnica nº 215/2013, manifestou-se favoravelmente à

tramitação do projeto, sob o entendimento de que “do ponto de vista jurídico-formal

vê-se que não existe inconstitucionalidade ou qualquer ilegalidade que possa obstar o

seu prosseguimento”. Sugeriu ainda a alteração do inciso III do art. 4º do projeto e o

acréscimo de dispositivo  prevendo  o  destino  do  acervo  levantado pela  Comissão

após  o  seu  encerramento.  Tais  medidas  foram  acatadas  na  forma das  emendas

apresentadas ao final deste parecer.

Ademais,  apresentamos  emendas  com  o  escopo  de  adequar  a  proposição  ao

ordenamento jurídico, em especial ao Princípio da Separação dos Poderes.

Ressaltamos que a comissão de mérito deverá pronunciar-se sobre a conveniência

e oportunidade da medida que ora se propõe.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.296/2012 com as Emendas nºs 1 a 4, a seguir redigidas.



524
____________________________________________________________________________

EMENDA Nº 1

Dê-se ao inciso III do art. 4º do projeto a seguinte redação:

“Art. 4º - (…)

III - encaminhar à Comissão Nacional da Verdade, de que trata a Lei Federal nº

12.528, de 18 de novembro de 2011, toda e qualquer informação obtida que possa

auxiliar no alcance dos objetivos aqui dispostos;”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:

“Art.  (…)  -  O  acervo  documental  resultante  da  conclusão  dos  trabalhos  da

Comissão  da  Verdade  Herbert  de  Souza  será  encaminhado  ao  Arquivo  Público

Mineiro.”.

EMENDA Nº 3

Dê-se aos incisos II, VI e VIII do art. 5º do projeto as seguintes redações:

“Art. 5º - (…)

II  -  solicitar  informações,  dados  e  documentos  de  órgãos e  entidades do poder

público;

(…)

VI - solicitar proteção aos órgãos públicos para qualquer pessoa que se encontre

em situação de ameaça, em razão de sua colaboração com a Comissão da Verdade

Herbert de Souza;

(…)

VIII - solicitar o auxílio de entidades e órgãos públicos.”.

EMENDA Nº 4

Suprimam-se os arts. 9º e 10 do projeto.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Romel  Anízio  -

Leonídio Bouças.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.799/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe dispõe
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sobre o incentivo ao uso noturno da energia elétrica na atividade agrícola.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/2/2012,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da

proposição.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe pretende implantar o incentivo estadual ao uso noturno

de  energia  elétrica  na  atividade  agrícola,  visando  ao  aumento  sustentável  da

produtividade e da produção agrícola do Estado.

O incentivo consistirá nas seguintes medidas, a serem adotadas pelo poder público

estadual:  redução  dos  custos  da  energia  elétrica  para  atividades  agrícolas

desenvolvidas no período noturno,  inclusive por  meio da concessão de incentivos

fiscais;  promoção  da  eficiência  energética  na  atividade  agrícola;  garantia  do  uso

racional dos recursos naturais; ampliação de oportunidades de emprego e renda na

atividade agrícola; e estímulo à participação de produtores rurais no planejamento e

implementação do disposto na proposição.

Por  fim,  o  projeto  estabelece  que  o  incentivo  será  implementado  por  meio  da

celebração de termos de cooperação ou outro instrumento hábil entre o Estado e as

concessionárias de energia elétrica.

Inicialmente, é necessário destacar que o Estado, por força do disposto nos arts.

11,  VIII,  e  247  da  Constituição  Estadual,  possui  competência  legislativa  para

implementar  a  política  estadual  de  fomento  da  produção  agropecuária  e

desenvolvimento  rural,  a  qual,  inclusive,  já  se  encontra  regulamentada  pela  Lei

Estadual nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994.

Quanto ao aspecto da iniciativa, o tema em questão não se encontra inserido em rol

de competência exclusiva de determinado agente ou órgão, razão pela qual não há

óbice para a deflagração do processo legislativo por parlamentar.

Contudo,  conforme  se  passa  a  explicar,  há  alguns  pontos  da  proposição  que

merecem adequação, sob pena de se incorrer em vícios de inconstitucionalidade.
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Especificamente  com  relação  à  pretensão  de  redução  dos  custos  da  energia

elétrica utilizada para atividade agrícola no período noturno, é necessário esclarecer

que  o  Estado  não  possui  competência  para  legislar  sobre  a  política  tarifária  do

referido serviço público.

Isso porque o sistema federativo  instituído pela Constituição Federal  de  1988 é

bastante  claro  no  sentido  de  que  é  da  União  a  competência  legislativa  e

administrativa para a disciplina e a prestação dos serviços públicos de geração e

fornecimento de energia elétrica (arts. 21, XII, “b”, e 22, IV).

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a

fixação da política tarifária do serviço público de fornecimento de energia elétrica é

atividade  inerente  à  definição  do  seu  regime  jurídico,  razão  pela  qual  compete

exclusivamente à União a sua definição:

“(…)  O  sistema  federativo  instituído  pela  Constituição  Federal  de  1988  torna

inequívoco  que  cabe  à  União  a  competência  legislativa  e  administrativa  para  a

disciplina e a prestação dos serviços públicos de telecomunicações e energia elétrica

(CF, arts. 21, XI e XII, ‘b’, e 22, IV). 2. A Lei nº 3.449/04 do Distrito Federal, ao proibir

a  cobrança  da  tarifa  de  assinatura  básica  'pelas  concessionárias  prestadoras  de

serviços de água, luz, gás, TV a cabo e telefonia no Distrito Federal' (art. 1º, caput),

incorreu  em  inconstitucionalidade  formal,  porquanto  necessariamente  inserida  a

fixação  da  'política  tarifária'  no  âmbito  de  poderes  inerentes  à  titularidade  de

determinado  serviço  público,  como  prevê  o  art.  175,  parágrafo  único,  III,  da

Constituição,  elemento indispensável  para a preservação do equilíbrio  econômico-

financeiro do contrato de concessão e, por consequência, da manutenção do próprio

sistema de  prestação da atividade.  3.  Inexiste,  in  casu,  suposto  respaldo  para  o

diploma impugnado na competência concorrente dos Estados-membros para dispor

sobre  direito  do  consumidor  (CF,  art.  24,  V  e  VII),  cuja  interpretação  não  pode

conduzir à frustração da teleologia da referida regra expressa contida no art. 175,

parágrafo único, III, da CF, descabendo, ademais, a aproximação entre as figuras do

consumidor e do usuário de serviços públicos, já que o regime jurídico deste último,

além de informado pela lógica da solidariedade social (CF, art. 3º, I), encontra sede

específica na cláusula 'direitos dos usuários' prevista no art. 175, parágrafo único, II,



527
____________________________________________________________________________

da Constituição” (Supremo Tribunal Federal; ADI 3343/DF; relator Min. Ayres Brito;

DJe 22/11/2011).

Por  outro  lado,  quanto  à  pretensão  da  concessão  de  incentivos  fiscais  para  a

redução  dos  custos  da  energia  elétrica,  é  necessário  destacar  que  a  sua

implementação  pelos  Estados  e  pelo  Distrito  Federal  depende  da  celebração  de

convênio  no  âmbito  do  Conselho  de  Política  Fazendária  -  Confaz  -,  conforme

preconiza o art. 155, § 2º, “g”, da Constituição da República e a Lei Complementar nº

24, de 7 de janeiro de 1975. Esta, a propósito, é a posição consolidada do Supremo

Tribunal  Federal,  nas  mais  diversas  decisões,  em  ações  diretas  de

inconstitucionalidade de leis estaduais que versam sobre concessão de incentivo ou

redução de alíquota do imposto cogitado.

Por  fim,  as  outras  medidas  que se pretendem implantar  através da proposição,

consistentes na garantia do uso racional dos recursos naturais e na ampliação de

oportunidade de emprego e renda na atividade agrícola, já são objetivos da política

estadual de desenvolvimento agrícola expressamente consagrados no art. 3º, incisos

I e IV, da Lei Estadual nº 11.405, de 25 de janeiro de 1994.

Sendo  assim,  para  adequar  a  proposição  aos  aspectos  jurídico-constitucionais

anteriormente esclarecidos, propõe-se o Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 3.799/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta dispositivo à Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994, que dispõe sobre

a política estadual de desenvolvimento agrícola, para inserir entre os seus objetivos o

incentivo ao uso noturno de energia elétrica na atividade agrícola.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 3º da Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994, o

seguinte inciso XI:

“Art. 3º - (…)

XI - estimular o uso noturno de energia elétrica na atividade agrícola, adotando-se
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medidas que visem à redução do seu custo,  de modo a proporcionar  o aumento

sustentável da produtividade.”.

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

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Leonídio Bouças -  Dalmo Ribeiro Silva -

Romel Anízio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.856/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.856/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica concessão de regime especial de tributação

em matéria de ICMS a contribuinte mineiro do segmento econômico de fabricação de

motocicletas, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.856/2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação de

motocicletas, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de fabricação de motocicletas, nos termos do art. 225-A da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975, conforme exposição de motivos encaminhada por

meio da Mensagem n° 333/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.857/2013

Comissão de Redação
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O Projeto de Resolução n° 3.857/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

segmento econômico do setor de indústria de colchões, nos termos do art. 225 da Lei

n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.857/2013

Ratifica  a  concessão de regime especial  de  tributação ao setor  de  indústria  de

colchões, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de indústria de colchões, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de

26 de dezembro de 1975, conforme exposição de motivos encaminhada por meio da

Mensagem n° 337/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.858/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.858/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor de eletrodomésticos (linha branca), nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de

26 de dezembro de 1975, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.858/2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de eletrodomésticos

(linha branca), nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de eletrodomésticos (linha branca), nos termos do art. 225 da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975, conforme exposição de motivos encaminhada por

meio da Mensagem n° 345/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.859/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.859/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor de bebidas, exceto água, nos termos do art.  225 da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.859/2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de bebidas, exceto

água, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de bebidas, exceto água, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de

26 de dezembro de 1975, conforme exposição de motivos encaminhada por meio da

Mensagem n° 348/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.860/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.860/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor fabricante de produtos médico-hospitalares e laboratoriais, nos termos do art.

225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.860/2013

Ratifica  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao  setor  fabricante  de

produtos  médico-hospitalares  e  laboratoriais,  nos  termos  do  art.  225-A da  Lei  n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor fabricante de produtos médico-hospitalares e laboratoriais, signatário

de protocolo de intenções com o Estado, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de

26 de dezembro de 1975, conforme exposição de motivos encaminhada por meio da

Mensagem n° 349/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.861/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.861/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao
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setor de indústria de ácido cítrico, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.861/2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de indústria de ácido

cítrico, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de indústria de ácido cítrico, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763,

de 26 de dezembro de 1975, conforme exposição de motivos encaminhada por meio

da Mensagem n° 347/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.862/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.862/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica concessão de regime especial de tributação

em matéria de ICMS a contribuinte mineiro do segmento econômico de fabricação de

produtos eletroportáteis, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.862/2013



533
____________________________________________________________________________

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação de

produtos eletroportáteis, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro

de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de fabricação de produtos eletroportáteis, nos termos do art. 225-A

da  Lei  n°  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  conforme  exposição  de  motivos

encaminhada por meio da Mensagem n° 343/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.863/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.863/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

contribuinte mineiro do segmento econômico do setor de indústria de reciclagem, nos

termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, foi aprovado em

turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.863/2013

Ratifica  a  concessão de regime especial  de  tributação ao setor  de  indústria  de

reciclagem, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de indústria de reciclagem, signatário de protocolo de intenções com

o Estado, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem n° 338/2012.
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Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.864/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.864/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor  de  produtos  químicos,  nos  termos  do  art.  225  da  Lei  n°  6.763,  de  26  de

dezembro de 1975, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.864/2013

Ratifica  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao  setor  de  produtos

químicos, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de produtos químicos, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26

de dezembro de 1975,  conforme exposição de motivos encaminhada por meio da

Mensagem n° 335/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.865/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.865/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor fabricante de produtos cerâmicos, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26

de dezembro de 1975, foi aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.865/2013

Ratifica  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao  setor  fabricante  de

produtos cerâmicos, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor fabricante de produtos cerâmicos, nos termos do art. 225 da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975, conforme exposição de motivos encaminhada por

meio da Mensagem n° 334/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Tiago Ulisses.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 11 DE MAIO DE 2013

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N° 5.390, DE 10 DE MAIO DE 2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação de

motocicletas, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de fabricação de motocicletas, nos termos do art. 225-A da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975, conforme exposição de motivos encaminhada por

meio da Mensagem n° 333/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio  da  Inconfidência,  em  Belo  Horizonte,  10  de  maio  de  2013;  224º  da

Inconfidência Mineira e 191º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.391, DE 10 DE MAIO DE 2013

Ratifica  a  concessão de regime especial  de  tributação ao setor  de  indústria  de

colchões, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de indústria de colchões, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de

26 de dezembro de 1975, conforme exposição de motivos encaminhada por meio da

Mensagem n° 337/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio  da  Inconfidência,  em  Belo  Horizonte,  10  de  maio  de  2013;  224º  da

Inconfidência Mineira e 191º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
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Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.392, DE 10 DE MAIO DE 2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de eletrodomésticos

(linha branca), nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de eletrodomésticos (linha branca), nos termos do art. 225 da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975, conforme exposição de motivos encaminhada por

meio da Mensagem n° 345/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio  da  Inconfidência,  em  Belo  Horizonte,  10  de  maio  de  2013;  224º  da

Inconfidência Mineira e 191º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.393, DE 10 DE MAIO DE 2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de bebidas, exceto

água, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de bebidas, exceto água, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de

26 de dezembro de 1975, conforme exposição de motivos encaminhada por meio da

Mensagem n° 348/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio  da  Inconfidência,  em  Belo  Horizonte,  10  de  maio  de  2013;  224º  da

Inconfidência Mineira e 191º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
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Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.394, DE 10 DE MAIO DE 2013

Ratifica  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao  setor  fabricante  de

produtos  médico-hospitalares  e  laboratoriais,  nos  termos  do  art.  225-A da  Lei  n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor fabricante de produtos médico-hospitalares e laboratoriais, signatário

de protocolo de intenções com o Estado, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de

26 de dezembro de 1975, conforme exposição de motivos encaminhada por meio da

Mensagem n° 349/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio  da  Inconfidência,  em  Belo  Horizonte,  10  de  maio  de  2013;  224º  da

Inconfidência Mineira e 191º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.395, DE 10 DE MAIO DE 2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de indústria de ácido

cítrico, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de indústria de ácido cítrico, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763,

de 26 de dezembro de 1975, conforme exposição de motivos encaminhada por meio

da Mensagem n° 347/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio  da  Inconfidência,  em  Belo  Horizonte,  10  de  maio  de  2013;  224º  da

Inconfidência Mineira e 191º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
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Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.396, DE 10 DE MAIO DE 2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação de

produtos eletroportáteis, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro

de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de fabricação de produtos eletroportáteis, nos termos do art. 225-A

da  Lei  n°  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  conforme  exposição  de  motivos

encaminhada por meio da Mensagem n° 343/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio  da  Inconfidência,  em  Belo  Horizonte,  10  de  maio  de  2013;  224º  da

Inconfidência Mineira e 191º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.397, DE 10 DE MAIO DE 2013

Ratifica  a  concessão de regime especial  de  tributação ao setor  de  indústria  de

reciclagem, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de indústria de reciclagem, signatário de protocolo de intenções com

o Estado, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem n° 338/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio  da  Inconfidência,  em  Belo  Horizonte,  10  de  maio  de  2013;  224º  da

Inconfidência Mineira e 191º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
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Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.398, DE 10 DE MAIO DE 2013

Ratifica  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao  setor  de  produtos

químicos, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de produtos químicos, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26

de dezembro de 1975,  conforme exposição de motivos encaminhada por meio da

Mensagem n° 335/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio  da  Inconfidência,  em  Belo  Horizonte,  10  de  maio  de  2013;  224º  da

Inconfidência Mineira e 191º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.399, DE 10 DE MAIO DE 2013

Ratifica  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao  setor  fabricante  de

produtos cerâmicos, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor fabricante de produtos cerâmicos, nos termos do art. 225 da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975, conforme exposição de motivos encaminhada por

meio da Mensagem n° 334/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio  da  Inconfidência,  em  Belo  Horizonte,  10  de  maio  de  2013;  224º  da

Inconfidência Mineira e 191º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
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Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 9/5/2013

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Antônio Carlos Arantes - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel -

Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Hélio Gomes - Inácio Franco

- Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques

Abreu - Rogério Correia - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as Deputadas e os Deputados para

a especial de segunda-feira, dia 13, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/12/2012

Às 14h9min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista, Marques Abreu e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Delvito Alves,

por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente também o Deputado Fred Costa. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Doutor Wilson Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação

de  requerimento  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
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Comissão  presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposição da Comissão. O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir:  Projetos de Lei nºs 596/2011,  2º turno (Deputado Dalmo Ribeiro

Silva); 1818/2011, 2º turno, 2227/2011, 1º turno, 3498/2012, 1º turno, e 3580/2012,

turno único (Deputado Marques Abreu); e 3531/2012, turno único (Deputado Elismar

Prado).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após discussão e votação,  é aprovado o parecer pela aprovação,  no 2º

turno, do Projeto de Lei 596/2011, na forma do vencido no 1º turno. Passa-se à 2ª

Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a  votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado, em turno único, Projeto de Lei nº 3.580/2012 (relator: Deputado Marques

Abreu).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é

aprovado  o  requerimento  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  solicita  seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  da  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da

Pessoa  com  Deficiência,  tendo  em  vista  o  novo  levantamento  sobre  mobilidade

urbana realizado pelo governo de Minas Gerais, Gestão Metropolitana, a fim de que

sejam  conhecidos  todos  os  dados  e  diagnósticos  bem  como  a  acessibilidade

levantada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares,  determina a lavratura  da  ata e  encerra  os  trabalhos desta sessão

legislativa.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Marques Abreu - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/5/2013

Às 16h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos  Pimenta  e  Glaycon  Franco,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi , declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a
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leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  do

Deputado Carlos Mosconi (2) em que solicita seja realizada reunião dessa Comissão

com as  Associações  Microrregionais  de  Municípios  do Estado,  com o  objetivo  de

propor uma parceria da ALMG com os Presidentes e Secretários Executivos dessas

Associações para a divulgação e a adesão à Campanha Assine + Saúde nos 853

municípios do Estado; e em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

da  Campanha  Assine  +  Saúde,  no  Município  de  Águas  Formosas  para  coletar

assinaturas para o projeto de lei de iniciativa popular que propõe investimento de 10%

da receita corrente bruta da União em ações e serviços de saúde pública. A seguir,

são  recebidos  para  posterior  apreciação  os  requerimentos  dos  Deputados  Carlos

Mosconi em que solicita seja encaminhado à Secretária de Estado de Saúde pedido

de  providências  para  que  esse  órgão  elabore  estudos  técnicos  para  verificar  a

possibilidade de construção de um hospital regional no Município de São João del Rei

e para a elevação do referido hospital à condição de polo da Macrorregião Centro-

Sul, juntamente com o Município de Barbacena, atual sede daquela Macrorregião; e

do  Deputado  Paulo  Guedes  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública da Comissão de Saúde no Município de Montes Claros para discutir o não

repasse das verbas pela Prefeitura Municipal à Santa Casa de Montes Claros e a

questão da superlotação do hospital. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Carlos Mosconi, Presidente.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/5/2013

Às 19h45min, comparecem na Câmara Municipal de Nova Lima o Presidente da

Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  e  o  Deputado
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Carlos  Mosconi,  Presidente  da  Comissão  de  Saúde,  membro  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,

declara aberta a reunião e nos termos do art. 120, inciso III, do Regimento Interno,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  considera-a aprovada e solicita  aos

Senhores Deputados que a subscrevam. A Presidência  informa que a reunião se

destina  a  incentivar  a  participação  da  sociedade  na  coleta  de  assinaturas  para

apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei de iniciativa popular que

determine a aplicação de 10% da receita corrente bruta da União na saúde pública. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Fátima

Aguiar,  Vice-Prefeita  de  Nova  Lima,  representando  o  Sr.  Cássio  Magnani  Junior,

Prefeito Municipal de Nova Lima; Débora Marques Tavares, Superintendente Regional

de Saúde de Belo Horizonte, representando o Sr. Antônio Jorge de Souza Marques,

Secretário  de  Estado  de  Saúde;  e  Flávia  Cristina  Faria  Couto,  Presidente  da

Associação  Médica  de  Nova  Lima,  representando  os  Srs.  Florentino  de  Araújo

Cardoso Filho, Presidente da Associação Médica Brasileira e Lincoln Lopes Ferreira,

Presidente da Associação Médica de Minas Gerais; e os Srs. Nélio Aurélio de Souza,

Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Nova  Lima;  Fausto  Niquini,  Presidente  da

Comissão de Saúde de Nova Lima; Alessandro Luiz Bonifácio,  Vice-Presidente da

Câmara Municipal de Nova Lima; João Hernane, Secretário Municipal de Saúde de

Nova Lima; Vereador  Professor  Wendel,  da Câmara Municipal  de Belo  Horizonte;

Rafael Von Held Boechat e Gustavo Dayrell, Defensores Públicos, representando a

Sra. Andréa Abritta Garzon Tonet, Defensora Pública-Geral do Estado; Bruno Diniz,

Secretário Municipal de Saúde de Sarzedo, representando o Sr. Mauro Guimarães

Junqueira, Presidente do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde de Minas

Gerais,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A Presidência  concede  a

palavra  ao  Vereador  Fausto  Niquini,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao

debate, para suas considerações iniciais.  Logo após, registra a presença dos Srs.

Alex  Sander  Silva  Carmo,  Diretor  do Sindicato  dos Trabalhadores da Indústria  de

Purificação e Distribuição de Água e em serviços de Esgotos do Estado de Minas

Gerais  -  Sindágua-Mg;  Alessandro  Luiz  Bonifácio,  Vice-Presidente  da  Câmara

Municipal  de  Nova  Lima;  Geraldo  de Paula  Andrade,  Prefeito  Municipal  de  Nova
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União;  Carlos  Alberto  Coelho  de  Azevedo,  Prefeito  Municipal  de  Raposos;  Bruno

Diniz,  Secretário  Municipal  de  Sarzedo,  representando  o  Sr.  Werther  Clayton  de

Rezende,  Prefeito  Municipal  de  Sarzedo;  Doutor  Ronaldo,  Vice-Prefeito  de  Sete

Lagoas; Vereador  Bim da Ambulância, representando o Vereador  Léo Burguês de

Castro;  Gabriel  Coutinho,  Assessor  do  Deputado  Fred  Costa;  Vereador  Silvanio

Aguiar, Secretário da Câmara Municipal de Nova Lima; e Vereador Professor Wendel.

A seguir passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos

os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme consta  das  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares,  dos  convidados  e  do  público  em  geral,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Carlos  Pimenta-Doutor  Wilson  Batista  -  Pompílio

Canavez.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.346/2011

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria dos Deputados Durval Ângelo e André Quintão, o projeto em epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.149/2007, estabelece diretrizes

para as políticas de combate à discriminação racial e dá outras providências.

A  proposição  foi  distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de

Administração  Pública,  de  Direitos  Humanos  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Cumprindo-se o disposto no art.  173, § 2°, do Regimento Interno, encontram-se

anexados ao processo o Projeto de Lei n° 1.941/2011, de autoria do Deputado Carlin

Moura,  que  dispõe sobre  a  reserva  de  vagas  para  afro-brasileiros  em  concursos

públicos para provimento de cargos efetivos e dá outras providências, bem como o

Projeto de Lei nº 2.376/2011,  de autoria do Deputado Rômulo Viegas, que dispõe
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sobre a obrigatoriedade da reserva de vagas para candidatos afrodescendentes e

candidatos indígenas em concursos públicos realizados no Estado.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou, vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto

ao mérito, nos termos do art.  188, combinado com o art. 102, V, “a”, “c” e “e”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  1.346/2011,  segundo  seu  art.  1º,  “define  os  princípios  e

estabelece as diretrizes para a elaboração e a execução de políticas públicas para o

combate à  discriminação de origem racial  e  para a superação das desigualdades

socioeconômicas  que  atingem  a  população  negra  e  outros  segmentos  étnicos

minoritários  da  população  mineira”.  Pretende,  ainda,  promover  os  direitos  de

segmentos  sociais  em  situação  de  vulnerabilidade  por  motivos  histórico-sociais,

especialmente no que se refere à superação das desigualdades socioeconômicas

que afetam os setores expostos a preconceitos no Estado.

Cumpre informar que foram anexadas à proposição duas outras: o Projeto de Lei n°

1.941/2011, de autoria do Deputado Carlin  Moura,  que dispõe sobre a reserva de

vagas para afro-brasileiros em concursos públicos para provimento de cargos efetivos

e dá outras providências, e o Projeto de Lei nº 2.376/2011, de autoria do Deputado

Rômulo  Viegas,  que  dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  reserva  de  vagas  para

candidatos  afrodescendentes  e  candidatos  indígenas  em  concursos  públicos

realizados no Estado. Ocorre que ambos apresentavam conteúdos análogos ou afins

à  matéria  em  foco,  tornando-se  inócuos  se  observados  à  luz  das  necessárias

inovação e consolidação legiferantes.

A Comissão de Constituição e Justiça, após esclarecer o contexto normativo em

que se insere o tema em análise,  resolveu suprimir  artigos que pretendiam impor

providências  ou  ações  governamentais  e  interferir  no  funcionamento  do  Poder

Executivo, sanando vícios de iniciativa e desvios no que diz respeito à finalidade da

proposição. Ademais, eliminou um capítulo que invadia a competência privativa da

União, ao legislar sobre propaganda comercial. Decidiu, ainda, dispensar dispositivos



548
____________________________________________________________________________

que buscavam reiterar, como se fossem de segmentos sociais particulares, direitos já

universalmente assegurados, como, por exemplo, o acesso ao ensino fundamental.

Contudo,  houve  por  bem  preservar  algumas  afirmativas  originalmente

apresentadas,  com  vistas  à  proteção  de  determinados  setores  sociais  que,  por

determinações objetivas e subjetivas diversas, além de serem alvo de preconceitos e

discriminações, carecem de oportunidades para a sobrevivência e a reprodução da

vida real, bem como para o acesso a conquistas materiais e espirituais do processo

civilizatório. Eis por que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da

proposição em tela na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou, mantendo seus

objetivos principais e abrangendo os projetos de lei anexados.

Quanto ao mérito, fica evidente a relevância da proposição, pois oferece mais um

instrumento legal, de caráter democrático e com incidência social, para garantir-se em

âmbito estadual os direitos dos segmentos mineiros discriminados sob pretexto de

pertencerem a supostas “raças” distintas da biossomática europeia e a etnias tidas

como  discrepantes  dos  padrões  comumente  aceitos  como  majoritários.  Assim,

ampara direitos de milhões de famílias mineiras, em geral situadas entre as camadas

pobres da população. Todavia, justifica-se a apresentação, ao final deste parecer, do

Substitutivo  nº  2,  cujos  termos  mantêm  as  preocupações,  intenções  e  a  própria

estrutura do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, no

que  têm  de  essencial  e  democrático,  mas  de  forma  a  se  aprimorarem  várias

passagens quanto a questões de mérito.

Trata-se de: evitar o equivocado e superado conceito de “raça”; eliminar a confusão

entre características biossomáticas e complexos étnicos; respeitar as formulações do

art. 1º e 3º da Lei Federal nº 12.711, que “dispõe sobre o ingresso nas universidades

federais e nas instituições  federais  de ensino técnico de  nível  médio  e dá outras

providências”; e imprimir uma redação mais rigorosa à matéria, considerando-se os

elementos da antropologia e da genética contemporânea. Assim, a substituição das

expressões  “baseada  em  raça”,  “desigualdade  racial”,  “diversidade  racial”  e

“dimensão racial”, presentes na proposição original e mantidas no Substitutivo nº 1,

por formulações mais cuidadosas, exige uma reflexão para além do senso comum.

Sabe-se que o “Homo sapiens” surgiu na África oriental, há cerca de 150 a 200 mil
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anos, razão pela qual  toda a humanidade -  a raça humana em conjunto -,  e não

apenas uma parte dos brasileiros, é afrodescendente. Ademais, ao contrário do que

sucedeu com outros  animais,  a história  natural  do gênero “Homo”,  embora tenha

gerado  várias  espécies  -  todas  já  extintas,  exceto  a  “sapiens”  -,  não  produziu

subespécies sobreviventes, isto é, não resultou em outras raças remanescentes da

única espécie hoje existente.  A unicidade atual  gênero-espécie-raça se consolidou

como dado essencial e não descartável da história humana e da antropologia física.

Mesmo  à  luz  da  bioancestralidade  iniciada  com  a  implantação  da  escravidão

mercantil, que prevaleceu no Brasil Colônia e no Imperial, quase todos os nacionais

do País, inclusive os chamados brancos, apresentam contribuição africana recente

em seu genoma, sendo 86% com aporte superior  a 10%.1 Nos 14% restantes,  a

grande maioria apresenta esse mesmo aporte africano, embora em escala menor. As

exceções ficam assinaladas em poucos nichos formados por populações indígenas

ainda isoladas e por descendentes de imigrantes europeus ou asiáticos chegados no

século  passado,  muitos  dos  quais  hoje  também  pertinentes  a  comunidades

tradicionais, a exemplo dos pomeranos.

Em suma, o  recurso  ao conceito  de  “raça”  como critério  para  a  formulação  de

políticas públicas seria inadequado, de vez que quase todos os nacionais do País,

com  raras  ressalvas,  podem  ser  incluídos  na  categoria  de  afro-brasileiros  e  de

pessoas com ancestralidade indígena, se a ênfase for a origem de sua história social

percorrida nos últimos 500 anos, ou de negros e indígenas, se o parâmetro for a

existência da chamada “gota de sangue” na suposta pureza eurobranca.

Tal  caldeamento,  verdadeiramente generalizado e típico,  situa-se muito além da

tacanha proporção aceita e divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada,

com base no Censo-2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -,

que,  mesmo aglomerando  “pretos”,  “pardos”  e  “indígenas”  -  isto  é,  excluindo  os

autodenominados “brancos” e “amarelos” -, não chegaria a 52%.2 Eis um exemplo de

como o esquadrinhamento racialista encobre a real e imensa contribuição africana,

indígena e asiática no genoma dos brasileiros, sem falar na cultura popular-nacional.

Para além da crítica histórica e antropológica, as conclusões da genética molecular

demonstraram a improcedência  do  conceito de  “raça”  relativamente às  diferenças
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atualmente  existentes  no  interior  da  espécie  humana,  porquanto  “as  análises  de

polimorfismos  nucleares  com  marcadores  ‘informativos  de  ancestralidade’  ”3

elucidaram  a  inconsistência  de  usar  essa  noção  para  classificar  pessoas  na

contemporaneidade.

Por  exemplo,  há  quase quatro  décadas,  Richard  Lewontin,  em  estudo  seminal,

posteriormente  ratificado  por  outros  pesquisadores,  já  havia  comprovado  que  “as

diferenças icônicas de ‘raças’ correlacionam-se bem com o continente de origem (já

que são selecionadas), mas não refletem variações genômicas generalizadas entre

os grupos”.4 Aniquilou assim o antigo mito biológico, de funcionalidade perversa, que

fundou “elaborados sistemas de privilégio e opressão”.5

Tal  conclusão  é  de  grande importância  e  traz  desdobramentos  atuais,  que não

devem ser menosprezados. A tentativa ideológica de extinção conceitual da unicidade

da raça humana, fragmentando-a em várias subespécies ou “raças” com base em

características  morfológicas  superficialmente  visíveis  -  baseadas  na  catalogação

empirista  do  século  XVIII,  por  sua  vez  inspirada  na  obra  de  Johan  Friedrich

Blumenbach  -,  forneceu  o  pressuposto  pseudocientífico  para  o  racialismo  como

doutrina  social  explicativa  dos  eventos  históricos  e  políticos,  que  por  seu  turno

sustentou teoricamente e estimulou axiologicamente o racismo, inclusive no que se

refere à justificação do colonialismo e à articulação interna da mitológica antropologia

nazista, para ficar apenas nesses exemplos.

Para Sérgio Pena, semelhante matriz se derrama também em outros campos da

prática social:

“Ao longo  dos anos,  o  conceito de ‘raças’ humanas tornou-se  parte  integral  do

arcabouço canônico da medicina,  e sua adequação não tem sido suficientemente

questionada. Mas esse conceito tem sido usado não só para estudar e sistematizar

as populações humanas, como também para criar um esquema classificatório que

parece justificar a ordem social e a dominação de alguns grupos por outros. Assim, a

persistência  do  conceito  de  raça  está  ligada  à  crença  atávica  de  que os  grupos

humanos existem em uma escala de valor. Nesse sentido, tal persistência é ‘tóxica’

(Gilroy,  2000),  contaminando e enfraquecendo a sociedade como um todo.  Neste

artigo pretendo defender o ponto de vista de que a classificação de ‘raça’ não tem um
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papel útil na avaliação clínica do paciente individual e que a medicina brasileira só

teria a ganhar banindo ‘raça’ de seus cânones”.6

O Substitutivo no 2 se ampara na Lei Maior, que usa o termo “raça” em apenas dois

dispositivos: no art. 3o, IV, para qualificar um preconceito a ser eliminado, e no art. 5o,

XLII,  para  tipificar  um  crime.  Nenhuma  dessas  passagens  endossa  uma  noção

objetiva: ao contrário, quando falam em preconceito de “raça” de referem a um tipo de

discriminação a pretexto da representação ideológica de suposta diferença “racial”, e

quando nomeiam o racismo é para enquadrar atitudes ou comportamentos, ambas as

remissões remetendo à subjetividade.

Como se desejassem esclarecer mais ainda seu ponto de vista, os constituintes, no

art. 19, III, vedaram aos entes federativos a criação de distinções entre brasileiros e

só reconheceram aquelas que explicitamente nomearam. No art. 5º, III, endossaram o

mesmo entendimento. Sugeriram, pois, a conclusão de que falar em raças distintas,

como  fictício  dado  da  realidade  biológica,  mais  ainda  no  processo  legislativo,

significaria  criar  uma  distinção  com  base  em  valores  e  teorias  ultrapassados  e

daninhos.

Tal é,  igualmente, a compreensão da mundialmente reverenciada Declaração de

Durban, da qual o Brasil é signatário, ao declarar, não só que “qualquer doutrina de

superioridade  racial  é  cientificamente  falsa  e,  entre  outras  coisas,  moralmente

condenável, socialmente injusta e perigosa”, como também que devem ser rejeitadas,

conjuntamente,  “as  teorias  que tentam determinar  a existência de raças humanas

distintas”. Assim, refere-se, com extrema clareza conceitual, à criação do “direito de

desenvolver  uma  nova  realidade  para  todos  e  libertar  toda  a  raça  humana  da

privação”.7 Sublinhe-se a expressão “raça humana”.

Todavia,  esse  entendimento  não  é  acolhido  pacificamente  no  arcabouço

infraconstitucional brasileiro. A Lei Federal nº 12.288, de 2010, que institui o Estatuto

da Igualdade Racial,  usa o termo “raça”  de maneira positiva, pretendendo que se

refira a um fato objetivo, mas é ambígua. Para citar apenas um exemplo: os próprios

incisos  I  e  II  do  art.  1º,  que  anunciam  considerações  conceituais,  incluem,

respectivamente,  na  “discriminação  racial”  e  na  “desigualdade  racial”  aquelas

baseadas em “origem nacional ou étnica”.
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Ora, as distinções nacionais ou étnicas, além de não serem de fundo “racial” - como

se  viu,  inexistentes  -,  nem  sempre  correlacionam  as  mesmas  características

antropomorfológicas empiricamente notadas, como ocorre entre muitas populações e

comunidades,  sejam  indígenas  de  tribos  diferentes,  sejam  cidadãos  de  países

distintos, e assim por diante. Tanto é que a Constituição Federal, no Capítulo III do

Título  II,  especialmente  se  considerada a  lógica  presente  no  art.  12,  desautoriza

qualquer tentativa de atar o conceito de nacionalidade a supostas questões raciais,

antes o caracteriza,  segundo as palavras de Alexandre de Moraes, como “vínculo

jurídico-político que liga um indivíduo a um certo e determinado Estado”.8 Ademais, a

Lei  Federal  no  9.459,  de 1997,  tipifica os  crimes de que trata através da clara e

inequívoca distinção entre as  diferentes espécies de discriminação ou preconceito

que nomeia: “de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”.

Tal  contradição  foi,  relativamente  aos  aspectos  jurídicos  e  legais,  contida  e

disciplinada pelos recentes acórdãos do STF - abril e maio de 2012 -, em reposta à

ADPF 186 e à ADI 3.330, com repercussões mais gerais.  Assim, consideraram-se

constitucionais,  seja  a  política  de  cotas  ditas  “étnico-raciais”  para  seleção  de

estudantes da Universidade de Brasília9, seja a determinação de que os benefícios

previstos  no  Programa  Universidade  para  Todos  -  ProUni  -,  criado  pela  Medida

Provisória nº 213/04, convertida na Lei Federal nº 11.096/2005, sejam condicionados

à reserva, pelas universidades privadas, de bolsas de estudo para alunos que tenham

cursado  o  ensino  médio  completo  em  escola  da  rede  pública  ou  em instituições

privadas na condição de bolsista integral.10

Ficaram  sustentados,  pois,  pela  jurisprudência,  os  vários  critérios  e  opções  de

cotas,  restando  para  considerações  de  mérito  a  apreciação  sobre  o  interesse,  a

adequação, a conveniência e a oportunidade de sua adoção pela sociedade e pelo

Estado  mineiros.  Não  obstante,  o  conceito  de  “raça”  -  respaldado  como  critério

compensatório  na Corte  Maior  -  aplicado a  supostas  “subespécies”  humanas,  tão

arraigado no senso comum de uma sociedade como a brasileira,  ainda eivada de

preconceitos herdados da antropologia oitocentista e do antigo regime oligárquico-

escravocrata,  mantém-se  inadequado  para  referenciar  recortes  para  políticas

positivas que visem à igualização das condições desiguais e à eliminação do racismo.
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Além de inaplicável  de forma justa nas condições do Brasil,  induz exatamente ao

contrário do que pretende, de vez que legaliza juízos subjetivistas e reforça velhos

mitos classificatórios de funcionalidade opressora.

Os versos do “rapper” Crioulo, parodiando a música “Cálice”, de Chico Buarque,

corroboram tal conclusão:

“Há preconceito com o nordestino

Há preconceito com o homem negro

Há preconceito com o analfabeto

Mas não há preconceito se um dos três for rico

Pai.”

Assim,  a  fusão  multiculturalista  de  raça  com  etnia,  cultura  e  nacionalidade,

eclipsando as questões social, nacional,  étnica e cultural em suas especificidades,

cede a  contorcionismos  ecléticos e pragmáticos,  que,  apesar  de frequentes  boas

intenções,  acabam  concedendo  sobrevida  a  um  conceito  falido.  A  classificação

“racial”, como exceção positiva às políticas sociais universais para o amparo aos mais

necessitados, é inferior à regra de passagem obrigatória pela rede pública de ensino

no  acesso  à  universidade,  como  usado  no  ProUni,  e  ao  parâmetro  de  situação

econômico-social, a exemplo do adotado no Programa Bolsa Família e agora na Lei

Federal nº 12.711, de 2012, que são também constitucionais.

Esses dois últimos critérios socioinstitucionais traduzem de modo mais completo e

justo  a  pobreza  e  os  desníveis  determinados  por  inúmeros  e  complexos  vetores

ancestrais articulados e reproduzidos pelas relações sociais e pelas discriminações

vigentes, inclusive o racismo e suas derivações. Ademais, como a noção de “raça”

ainda  gera  controvérsias  na  sociedade  mineira  e  guarda  acepções  distintas,  é

razoável e prudente evitar que balize as definições das políticas públicas. Sublinhe-se

que, contornando a menção explícita e formal a conceitos racialistas e mitigando a

dominância pura e simples do critério “racial”, a nomeada Lei Federal nº 12.711, de

2012, fixou normas relativas ao ingresso nas universidades federais e nas instituições

federais de ensino técnico de nível médio, com repercussão, pois, em Minas Gerais.

Assim, o seu art. 1º reserva no mínimo 50% das vagas nos concursos seletivos

para  estudantes  que  tenham  cursado  integralmente  o  ensino  médio  em  escolas
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públicas. Desses, a metade será para os oriundos de famílias com renda igual ou

inferior  a  1,5  salário  mínimo  “per  capita”.  Concomitantemente,  o  art.  3º  também

determina um recorte por curso e turno entre educandos por critérios biossomáticos,

isto  é,  “autodeclarados  pretos,  pardos  e  indígenas”,  com  base  nas  proporções

verificadas pelo último censo do IBGE em cada Estado para as identidades subjetivas

das pessoas em face de suas características antropomórficas exteriores e de traços

étnicos.

Lembre-se, ainda, que em Minas Gerais já existe a Lei nº 15.259, de 2004, que

institui sistema de reserva de vagas para “afrodescendentes, desde que carentes”,

para  “egressos  da  escola  pública,  desde  que  carentes”,  e  para  “portadores  de

deficiência e indígenas” na Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - e na

Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes -, aos cursos de graduação e

de nível médio técnico que tais estabelecimentos mantêm. Ademais, a Lei 19.481, de

2011, que institui o Plano Decenal de Educação do Estado, já dispõe, no item 8, sobre

educação indígena, do campo e quilombola.

Com base nas considerações anteriores, as mudanças assinaladas, indispensáveis

para que a proposição se aprimore, ganhe mais consistência e continue tramitando

de forma segura, não poderia ser feita por meio de simples emendas ao substitutivo

da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  sob  pena  de  entrecortá-lo  e  saturá-lo

completamente,  deixando-o  irreconhecível.  Ademais,  de  qualquer  forma  seria

necessária uma nova redação, para realinhar os dispositivos e alinhavar o texto como

um todo, inclusive quanto aos aspectos gramaticais e da técnica legislativa.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.346/2011 na

forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado, e pela rejeição do Substitutivo nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Estabelece diretrizes e objetivos para a formulação da política estadual de combate

às discriminações racial e étnica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei estabelece as diretrizes e os objetivos da política estadual para o
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combate às discriminações racial e étnica.

Art. 2º - Para os fins desta lei, considera-se:

I  -  discriminação  racial,  qualquer  ato  que  promova  preferência,  restrição  ou

exclusão  e  qualquer  situação  historicamente  constituída  que  tenha  por  objeto  ou

consequência, direta ou indiretamente, anular ou reduzir o reconhecimento, o gozo e

o exercício pleno, em igualdade de condições, dos direitos e liberdades fundamentais

nos campos econômico-social, cultural, político e outros da vida pública, bem como

gerar  ou  perpetuar  diferenciações  no  acesso  de  cidadãos  a  bens,  serviços  e

oportunidades, sob o pretexto de raça ou com base em características somáticas -

cor da pele e outras - e relativas a descendência biológica;

II  -  discriminação étnica -  conjugada ou não com a racial  -,  os mesmos atos e

situações descritos no inciso anterior, mas baseados em culturas, crenças, hábitos,

relações de trabalho, modos de vida e traços psicossociais;

III - políticas públicas, os programas, ações e iniciativas adotados pelo Estado no

cumprimento  de  suas  atribuições  institucionais  e  pelos  governos  em respeito  aos

seus compromissos constituintes;

IV - ações afirmativas, os programas e medidas especiais adotados pelo Estado

com vistas a corrigir as desigualdades e equalizar as oportunidades.

Art.  3º  -  A política  estadual  de  combate  às  discriminações  racial  e  étnica  será

formulada e implementada com a observância das seguintes diretrizes:

I - o respeito às diversidades biossomáticas e étnicas;

II - a defesa dos direitos étnicos individuais, difusos e coletivos;

III - a igualdade de condições e oportunidades sociais;

IV - a igualdade no acesso aos serviços públicos;

V - o combate à discriminação e demais formas de intolerância;

VI - a promoção social dos vitimados por atos ou situações discriminatórias;

VII - a compensação;

VIII - a reparação.

Art. 4º - São objetivos da política de que trata esta lei:

I  -  inserir  as  dimensões  biossomática  e  étnica  nas  políticas  públicas  estaduais

voltadas ao desenvolvimento econômico-social;
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II  -  modificar  as  estruturas  institucionais  do  Estado  para  adequá-las  ao

enfrentamento às desigualdades provocadas pelo preconceito e pela discriminação,

com vistas à sua superação;

III - eliminar os obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a

presença das diversidades biossomática e étnica nas esferas pública e privada;

IV  -  apoiar  iniciativas  da  sociedade  civil  que  promovam  a  equidade  das

oportunidades e combatam as desigualdades sociais;

V - adotar ações afirmativas, entre as quais a reserva de vagas no ensino superior

para  estudantes  que  tenham  cursado  integralmente  o  ensino  médio  em  escolas

públicas,  estipulando-se  um  percentual  para  candidatos  de  baixa  renda,  a  ser

preenchido  por  autodeclarados  “pretos”,  “pardos”  e  “indígenas”  na  proporção

verificada  pelo  último  Censo  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  na

população do Estado.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Durval Ângelo, Presidente - Rogério Correia, relator - Duarte Bechir.
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10 NOTÍCIAS DO STF, 24/4/2012.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.968/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.968/2013, encaminhado

a esta Casa por meio da Mensagem nº 406/2013, “altera a Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e

dá outras providências”.

Publicado em 19/4/2013, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e

Justiça  e  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  para  receber  parecer,  nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão o exame dos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da proposição, que fundamentamos nos termos seguintes.

Fundamentação

O projeto em exame pretende promover alterações na legislação tributária mineira,

mais precisamente nas Leis nºs 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado e dá outras providências; 14.941, de 29 de dezembro

de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de

Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD -, e 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que

dispõe sobre a fixação,  a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos

relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da

Taxa  de  Fiscalização  Judiciária  e  a  compensação  dos  atos  sujeitos  à  gratuidade

estabelecida em lei federal e dá outras providências.

Na mensagem pela qual se encaminhou a proposição a esta Casa, enfatizou-se

que  as  alterações  propostas  têm  por  objetivo  suprimir  a  taxa  referente  ao

fornecimento às sociedades seguradoras, pelo Departamento de Trânsito de Minas

Gerais - Detran-MG -,  de dados de veículos para fins de cobrança do Seguro de

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT -, visto

que esses dados são disponibilizados às seguradoras por meio de convênio com o

Departamento Nacional de Trânsito - Denatran -, o que inviabilizaria a exação.

Em relação ao ITCD, afirma o Governador do Estado que as mudanças pretendem
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estabelecer  hipóteses  de  isenção  na  doação  de  imóveis  pela  Companhia  de

Habitação  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Cohab-MG  -  no  âmbito  de  programa

habitacional destinado a pessoas de baixa renda, bem como na doação, por parente

de primeiro grau e outros, de recursos necessários à aquisição de veículo por pessoa

com deficiência. A isenção seria semelhante à que já é concedida, nessa aquisição,

no  regime  tributário  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

No que se refere às demais mudanças na legislação relativas ao ICMS, ressalta o

Chefe do Poder Executivo que tais medidas atenderiam à finalidade de incentivo aos

setores  produtivos  descritos  no  projeto  de  lei,  além  de  atender  ao  disposto  em

normas  de  convênio  celebrado  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz.

Já a revogação do § 1º do art. 15 da Lei nº 15.424, de 30 de novembro de 2004,

visaria  à  adequação  da  legislação  no  que  diz  respeito  à  cobrança  da  Taxa  de

Fiscalização Judiciária nos atos concernentes ao Sistema Financeiro de Habitação,

de  modo  a  uniformizá-la  independentemente  da  modalidade  de  financiamento

utilizada.

No que concerne aos aspectos constitucionais, os quais compete a esta Comissão

analisar, não encontramos óbice jurídico quanto à iniciativa, uma vez que a matéria

não se encontra entre as hipóteses de iniciativa legislativa privativa, previstas no art.

66 da Constituição do Estado.

Também não encontramos impedimento no que se refere à competência material do

Estado para legislar sobre a matéria, na medida em que é da sua competência, no

âmbito da legislação concorrente, legislar sobre direito tributário. É o que dispõe o art.

24, I, da Constituição da República de 1988.

Passemos, então, à análise das alterações pretendidas.

Inicialmente,  em  relação  à  supressão  da  taxa  referente  ao  fornecimento  às

sociedades  seguradoras,  pelo  Detran-MG,  de  dados  de  veículos  para  fins  de

cobrança do DPVAT, realizada mediante as alterações promovidas pelo art.  1º  da

proposição em exame nos arts. 94 e 116 e a revogação dos subitens 2.44 e 2.45 da
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Tabela A, dos subitens 5.13 e 5.14 da Tabela D, do § 3º do art. 89, dos §§ 7º e 8º do

art. 90, do § 3º do art. 96 e dos §§ 1º a 3º do art. 118 da Lei nº 6.763, de 1975, cabe

salientar que o assunto se enquadra no campo de atribuições do Estado membro,

uma vez que toda entidade federada dispõe de competência constitucional para criar

e  extinguir  tributos  (impostos,  taxas  e  contribuições  de  melhoria),  observados  os

parâmetros definidos na Constituição da República e na Lei Complementar Federal nº

101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

No que tange especificamente às taxas, está-se diante de uma categoria de tributo

que tem por fundamento “o exercício do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou

potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou

postos a sua disposição”, conforme estatui o art. 145, II, da Constituição Federal de

1988.

Dessa forma, como os dados dos veículos para fins de cobrança do DPVAT têm

sido disponibilizados às seguradoras por meio de convênio com o Denatran, carece

de fundamento a exação, na medida em que é justamente o serviço público prestado

pelo Estado que justificaria a existência da taxa.

Por isso mesmo, por não se tratar de uma concessão ou ampliação de incentivo ou

benefício de natureza tributária, mas, sim, da supressão da taxa, não há que falar no

cumprimento  dos  requisitos  constantes  do  “caput”  do  art.  14  da  citada  Lei

Complementar Federal nº 101.

Ressalte-se que já há pronunciamento do Supremo Tribunal Federal considerando

que a mencionada taxa estadual seria inconstitucional em razão de sua onerosidade

excessiva e do efeito de confisco, em desacordo com o disposto no art. 150, IV, da

Constituição da República. Com efeito, na primeira tentativa de instituição dessa taxa,

o Tribunal concluiu que seu valor seria incomparavelmente maior do que os custos

dos serviços que a ela correspondem. Por isso, o STF, no julgamento da Ação Direta

de Inconstitucionalidade nº 2551-1, suspendeu cautelarmente a eficácia do art. 16 da

Lei nº 13.430, de 28 de dezembro de 1999, que havia criado essa exação fiscal.

Constata-se,  portanto,  que a  taxa  em apreço nunca chegou  a  ser  efetivamente

cobrada pelo Estado, sendo coerente, portanto, sua extinção.

Por meio de seu art. 2º, o projeto acrescenta a subalínea “b.6” à alínea “b” do inciso
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I  do  art.  12  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  para  dispor  que a  alíquota  do  ICMS nas

operações com leite não acondicionado em embalagem própria para consumo será

de 12%.

A alteração se justifica tendo em vista que a nova redação dada pelo art. 1º da Lei

nº 20.540, de 14 de dezembro de 2012, à subalínea “b.1” do inciso I do art. 12 da Lei

nº 6.763, de 1975, acabou por retirar o leite “in natura” do rol dos produtos sujeitos à

alíquota de 12%, majorando,  inadvertidamente, a alíquota do leite  “a granel”  para

18%.

Como nunca foi a intenção do legislador majorar o ICMS nessa hipótese, está-se

promovendo, através do projeto de lei em tela, a adequação da tributação do setor de

modo a manter uma tributação atrativa e condizente com os interesses da cadeia

econômica do leite.

A propósito, em sintonia com a alteração acima mencionada, o art. 3º da proposição

convalida  as  operações  realizadas  com  leite  “in  natura”  promovidas  sem  a

observância do disposto no item 88 da Parte 1 do Anexo II do Regulamento do ICMS,

a partir de 14 de março de 2013 - quando entrou em vigor a nova redação dada pela

Lei nº 20.540, de 2012 - até a data da entrada em vigor da lei proposta. Em respeito à

técnica  legislativa,  apresentamos  uma emenda  a  esse  artigo  para  deixar  claro  o

período de tempo sujeito à referida convalidação.

O § 14 do art.  53 da Lei nº 6.763, de 1975, a ser acrescentado pelo art.  2º do

projeto de lei  em comento, estabelece que o limite de redução da multa do inciso

XXXIV do art. 54 dessa lei, a que se refere o § 13, não se aplica na hipótese de o

autuado, na data da decisão do órgão julgador administrativo, estar enquadrado como

optante pelo regime de tributação de que trata a Lei Complementar Federal nº 123, de

14 de dezembro de 2006.

Como é cediço, o § 3º do art. 53 da Lei nº 6.763, de 1975, disciplina o permissivo

legal, que consiste na autorização, dada por lei, ao órgão administrativo julgador -

Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais - para reduzir ou cancelar a

penalidade por descumprimento de obrigação acessória, desde que a decisão quanto

à  aplicação  do  permissivo  não  seja  tomada  pelo  voto  de  qualidade  (voto  de

desempate dado pelo Presidente da Câmara do Conselho de Contribuintes).
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O § 13 do mesmo dispositivo dispõe que a multa prevista no inciso XXXIV do art. 54

poderá ser reduzida pela Câmara do Conselho de Contribuintes a até 50% do valor,

ficando a  redução condicionada a  que seja sanada a  irregularidade e  efetuado o

pagamento integral no prazo de 30 dias contados da data da publicação da decisão.

Pela nova regra do § 14, que será acrescentado ao art. 53 da Lei nº 6.763, de 1975,

não  haverá  limite  para  a  redução  da  multa  no  caso  das  pessoas  jurídicas

enquadradas no regime do Simples Nacional, na forma da Lei Complementar Federal

nº 123, de 2006.

Entendemos  que  tal  medida  densifica  o  princípio  constitucional  da  isonomia

tributária,  previsto  no  art.  150,  inciso  II,  da  Carta  Maior,  por  dar  tratamento

diferenciado e benéfico às microempresas e empresas de pequeno porte optantes

pelo regime do Simples Nacional.

Vale lembrar que a multa isolada prevista no inciso XXXIV do art.  54 da Lei  nº

6.763, de 1975, decorre do descumprimento da obrigação acessória relativa a “deixar

de entregar, entregar em desacordo com a legislação tributária ou em desacordo com

a  intimação  do  Fisco  ou  por  deixar  de  manter  ou  manter  em  desacordo  com  a

legislação tributária arquivos eletrônicos referentes à emissão de documentos fiscais

e à escrituração de livros fiscais”.

Sendo certo que os contribuintes optantes pelo Simples Nacional possuem uma

estrutura administrativa menos complexa do que a estrutura apresentada por médias

e grandes empresas, é louvável o acréscimo proposto no projeto de lei em tela com a

intenção de possibilitar a redução da multa aplicada para além dos 50% já previstos

na legislação atual para aquelas entidades.

Com  a  finalidade  de  corrigir  distorções  no  que  se  refere  à  interpretação  do

Convênio  ICMS  nº  100,  de  4  de  novembro  de  1997,  do  Confaz,  o  art.  4º  da

proposição estabelece que se consideram abrangidas pelos tratamentos tributários

previstos no RICMS as operações de saída das mercadorias constantes nos itens 25

e  26  da  Parte  1  do  Anexo  II  do  RICMS,  quando  destinadas  ao  processo  de

industrialização  dos  produtos  que  especifica,  para  uso  na  agricultura,  pecuária,

aquicultura, cunicultura ou ranicultura, e nos itens 3 e 8 da Parte 1 do Anexo IV do

RICMS,  quando  destinadas  ao  processo  de  industrialização  dos  produtos  que
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especifica, para uso na agricultura ou pecuária.

A alteração é importante diante da interpretação que outros Estados da Federação

têm dado ao Convênio nº 100, de 1997, a qual acaba fomentando a guerra fiscal no

setor de fertilizantes. A nova norma garante uma aplicação uniforme dos incentivos

fiscais,  a  justificar,  inclusive,  a  remissão  dos  créditos  tributários  envolvendo  tais

operações. Tal remissão será feita na forma do parágrafo único do art. 4º do projeto

de lei em exame.

Com relação à Taxa de Segurança Pública, prevista no subitem 5.12 da Tabela D,

anexa à Lei nº 6.763, de 1975, cobrada em virtude da disponibilização do acesso, por

parte  de  entidades  formalmente  vinculadas  ao  Detran-MG,  mediante  autorização,

permissão, concessão ou credenciamento, ou submetidas a seu poder de polícia, a

sistema informatizado mantido ou controlado por esse órgão, a proposição, em seu

art.  5º,  dispõe que sua cobrança alcança somente os fatos geradores ocorridos a

partir de 1º de janeiro de 2014.

Essa taxa foi instituída pela Lei nº 19.999, de 30 de dezembro de 2011, que, em seu

art. 6º, acrescentou o subitem 5.12 da Tabela D, anexa à Lei nº 6.763, de 1975. Em

observância  aos  princípios  da  anterioridade  e  da  noventena,  a  vigência  da  nova

norma foi estabelecida pelo art.  8º  da Lei nº 19.999, de 2011, que estabeleceu a

produção de seus efeitos no exercício financeiro subsequente ao de sua publicação,

observado  o  disposto  na  alínea  “c”  do  inciso  III  do  art.  150  da  Constituição  da

República. Assim, a nova taxa passou a vigorar a partir do terceiro mês do exercício

de 2012. A despeito disso, por questões operacionais, até esta data, não foi possível

cobrá-la. Faz-se imperioso, portanto, adiar sua cobrança até que seja viabilizada pelo

Detran-MG.

A alteração proposta na alínea “b” do inciso II do art. 3º da Lei nº 14.941, de 2003,

que dispõe sobre o ITCD, e o acréscimo da alínea “f” ao mesmo art. 3º, realizados

pelos arts. 6º e 7º da proposição em exame, têm como objetivo estabelecer duas

novas  hipóteses  isentivas  do  imposto,  quais  sejam:  na  doação  de  imóveis  pela

Cohab-MG, no âmbito de programa habitacional destinado a pessoas de baixa renda;

e  na  doação  dos  recursos  necessários  à  aquisição  de  veículo  por  pessoa  com

deficiência  física,  visual,  mental  severa  ou  profunda  ou  autista,  sem  capacidade
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financeira, ao abrigo de isenção do ICMS, na hipótese em que o doador seja parente

em primeiro grau em linha reta ou em segundo grau em linha colateral,  cônjuge,

companheiro em união estável ou representante legal do donatário.

Em  cumprimento  dos  princípios  da  legalidade,  constante  do  art.  150,  §  6º,  da

Constituição da República de 1988, e da reserva legal, constante do art. 97, II, do

Código Tributário Nacional, tais renúncias fiscais devem constar de lei.

A  proposição  disciplina,  ainda,  em  seu  art.  8º,  remissão  do  crédito  tributário,

inclusive multas e juros, ajuizada ou não sua cobrança, relativo ao ITCD, incidente

sobre a doação de bem imóvel pela Cohab-MG a particular no âmbito de programa

habitacional destinado a pessoas de baixa renda ou em decorrência de calamidade

pública.  Segundo  o  parágrafo  único,  a  nova  regra  não  autoriza  a  devolução,  a

restituição ou a  compensação  de  valores  já  recolhidos  e  fica  condicionada:  a)  à

desistência de ações ou embargos à execução fiscal, nos autos judiciais respectivos,

ou  à  desistência  de  impugnações,  defesas  e  recursos  apresentados  no  âmbito

administrativo;  b)  à desistência pelo  advogado do sujeito  passivo  de cobrança do

Estado  de eventuais  honorários  de  sucumbência;  c)  ao  pagamento  das  custas  e

demais despesas processuais e de honorários advocatícios devidos ao Estado.

Há  ainda  uma  hipótese  de  anistia  no  art.  9º  do  projeto  de  lei,  destinada  ao

estabelecimento abatedor ou frigorífico de aves e suínos e ao respectivo centro de

distribuição  exclusivo,  que  ficarão  dispensados  do  pagamento  de  multas  e  juros

relativos  ao  ICMS devido  por  suas operações  próprias,  por  substituição  tributária

pelas prestações de serviços de transporte em que sejam responsáveis e em virtude

da diferença de alíquotas de que tratam os itens 6 e 10 do § 1º do art. 5º da Lei nº

6.763, de 1975, referente a fatos geradores ocorridos no período entre 1º de agosto

de  2012  e  30  de setembro  de 2012,  desde  que o  pagamento  do  imposto  tenha

ocorrido até o dia 20 do segundo mês subsequente ao da ocorrência dos citados

fatos geradores.

Em  relação  às  renúncias  fiscais  acima  descritas,  informamos  que  os  aspectos

orçamentários  e  financeiros,  bem  como  a  adequação  às  disposições  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal, serão, no momento oportuno, analisados pela Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.



564
____________________________________________________________________________

Por fim, o projeto de lei, em seu art. 10, revoga o § 1º do art. 15 da Lei nº 15.424, de

2004, que estabelece que as reduções da cobrança dos emolumentos e da Taxa de

Fiscalização Judiciária pelos  atos praticados pelos serviços notariais e de registro

relacionados  com  o  Sistema  Financeiro  da  Habitação  não  se  aplicam  aos  atos

relacionados  com  operações  de  financiamento  imobiliário  contratadas  a  taxas  de

mercado,  assim  consideradas  aquelas  não  inferiores  a  70%  do  valor  da  taxa

referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic - vigente na data da

celebração  do  contrato,  ainda  que  utilizem  recursos  captados  em  depósitos  de

poupança  pelas  entidades  integrantes  do  Sistema  Brasileiro  de  Poupança  e

Empréstimo - SBPE.

Não há óbice formal  à tramitação da matéria.  O art.  236,  § 2º,  da Constituição

determina  que  lei  federal  estabelecerá  as  normas  gerais  para  a  fixação  dos

emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. O

referido parágrafo foi regulamentado na Lei nº 10.169, de 2000, que dispõe, em seu

art. 1º, que os Estados e o Distrito Federal fixarão o valor dos emolumentos relativos

aos atos praticados pelos serviços notariais  e de registro.  Verifica-se,  pois,  que o

Estado possui  competência para legislar  sobre emolumentos e,  no âmbito de sua

competência, editou a Lei nº 15.424. Esta é a norma que se pretende modificar por

meio do dispositivo em exame.

De fato, no contexto econômico atual, a norma do § 1º do art. 15 da Lei nº 15.424,

de 2004, que se pretende revogar, acaba por inviabilizar a aplicação das reduções

dos  emolumentos  e  taxas  na maioria  das  operações  de  financiamento  imobiliário

contratadas, haja vista o baixo valor da Selic em vigor. Assim, mostra-se importante a

alteração proposta para uniformizar as exações, independentemente da modalidade

do financiamento contratado.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.968/2013 com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3º - Ficam convalidadas as operações com leite “in natura” promovidas sem a
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observância do disposto no item 88 da Parte 1 do Anexo II do Regulamento do ICMS

- RICMS -, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, a partir de

14 de março de 2013 até a data da vigência desta lei, por:”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao “caput” do art. 4º a seguinte redação:

“Art.  4º  -  Consideram-se  abrangidas  pelos  tratamentos  tributários  previstos  no

Regulamento  do  ICMS  -  RICMS  -,  aprovado  pelo  Decreto  nº  43.080,  de  13  de

dezembro de 2002, vigentes na data da publicação desta lei, as operações de saída

das mercadorias constantes:”.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  André  Quintão  -  Célio

Moreira.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 9/5/2013, a seguinte comunicação:

Do Deputado Hely Tarqüínio em que notifica o falecimento do Sr.  Darci Antônio

Moro, ocorrido em 1º/5/2013, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)



566
____________________________________________________________________________



567
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2013

ATAS

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE MÔNICA MARIA TEIXEIRA

COELHO PARA O CARGO DE OUVIDORA-GERAL ADJUNTA DO ESTADO, EM

9/4/2013

Às 15h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Romel Anízio, Luiz

Henrique e  Ivair  Nogueira  (substituindo o  Deputado Cabo Júlio,  por  indicação da

Liderança  do  PMDB),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Romel Anízio, declara aberta a reunião e

informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta Comissão. A

Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  eleger  o  Presidente  e  o  Vice-

Presidente, determina a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado

Luiz Henrique para atuar como escrutinador. Feita a contagem dos votos, são eleitos

para Presidente o Deputado Romel Anízio e para Vice-Presidente o Deputado Luiz

Henrique. O Presidente “ad hoc”, Deputado Romel Anízio, declara empossado o Vice-

Presidente, a quem passa a direção dos trabalhos. O Vice-Presidente eleito agradece

os votos recebidos e declara empossado o Presidente, que retoma a direção dos

trabalhos.  O  Presidente  agradece  os  votos  recebidos  e  designa  como relator  da

matéria  o  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Romel Anízio,  Presidente -  Dalmo Ribeiro Silva -  Gustavo Valadares -  Sargento

Rodrigues - Cabo Júlio.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 10/4/2013

Às 14h27min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Perrella,

Braulio  Braz e Dalmo Ribeiro  Silva,  membros da supracitada Comissão.  Havendo
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número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Gustavo  Perrella,  declara  aberta  a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do  Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião se destina  a  dar  posse ao Vice-Presidente eleito  e,  a  seguir,  empossa o

Deputado Braulio Braz como Vice-Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Gustavo Perrella, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Ana Maria Resende.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 24/4/2013

Às 14h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, João

Vítor Xavier, Lafayette de Andrada e Inácio Franco (substituindo o Deputado Romel

Anízio, por indicação do BAM), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião e dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou

como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:  Mensagens  nºs  399  e  400/2013

(Deputado  Jayro  Lessa);  401/2013  (Deputado  João  Vítor  Xavier);  402/2013

(Deputado Romel Anízio); e 403/2013 (Deputado Lafayette de Andrada); e Projetos de

Resolução  nºs  3.967/2013 (Deputado Romel  Anízio);  3.965/2013 (Deputado Jayro

Lessa); e 3.966/2013 (Deputado Lafayette de Andrada) em turno único; e Projetos de

Lei  nºs  158  e  1.133/2011  (Deputado  Lafayette  de  Andrada);  2.832/12  (Deputado

Ulysses Gomes);  3.876 e 3.902/13 (Deputado Romel  Anízio);  3.877 e  3.903/2013

(Deputado João Vítor Xavier), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições



569
____________________________________________________________________________

sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 3.252/2012 e 3.688, 3.843 e

3.878/2013 são retirados da pauta por determinação do Presidente por não cumprir

pressupostos regimentais. O Projeto de Lei nº 1.920/2011 é convertido em diligência

às Secretarias de Estado da Educação e de Planejamento e Gestão, atendendo a

requerimento do relator, Deputado João Vítor Xavier, aprovado pela Comissão. Na

fase de discussão, em turno único, dos pareceres dos relatores, Deputados Inácio

Franco e Lafayette de Andrada, que concluem pela ratificação, por meio de projetos

de resolução, dos regimes especiais de tributação encaminhados pelas Mensagens

nºs 402 e 403/2013, o Presidente defere os pedidos de vista do Deputado Ulysses

Gomes.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.131/2011 na forma

do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado

Ulysses  Gomes);  3.124/2012  e  3.877/2013  (relator:  Deputado  João  Vítor  Xavier;

3.876/2013  (relator:  Deputado  Tiago  Ulisses,  em  virtude  de  redistribuição);  e

3.902/2013 (relator:  Deputado Lafayette  de  Andrada,  em virtude de redistribuição)

com as Emendas nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça; e 3.903/2013 (relator:

Deputado  João  Vítor  Xavier).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária e para as reuniões extraordinárias do dia 30/4/2013, às 10

e às 14 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Zé Maia, Presidente - Adalclever Lopes - Jayro Lessa - Ulysses Gomes - Lafayette

de Andrada - Romel Anízio.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/4/2013

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Dalmo Ribeiro Silva,  Duilio  de Castro, Luiz Henrique e Cabo Júlio  (substituindo o

Deputado  Leonídio  Bouças,  por  indicação  da  Liderança  do  PMDB),  membros  da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Sebastião  Costa,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do

Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. A seguir, a Presidência acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

3.969  e  3.973/2013  e  2.345/2011  (Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  virtude  de

redistribuição no caso do último projeto),  3.968/2013 (Deputado Duilio  de Castro),

3.970/2013  (Deputado  Luiz  Henrique),  3.972/2013  (Deputado  Gustavo  Perrella)  e

3.971/2013 (Deputado André Quintão). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas à apreciação do Plenário.  Os Projetos de Lei nºs 1.795/2011, 3.706/2013,

3.065,  3.462  e  3.683/2012  e  3.885/2013  são  retirados  da  pauta,  atendendo-se  a

requerimentos  dos  Deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  (no  caso  dos  dois  primeiros

projetos) e Luiz Henrique (no caso dos quatro últimos), aprovados pela Comissão.

Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela juridicidade, constitucionalidade

e  legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  3.700/2013  (relator:  Deputado  Luiz  Henrique).

Retira-se do recinto o Deputado Cabo Júlio. Na fase de discussão do parecer em que

o  Deputado  Duilio  de  Castro,  relator  em  virtude  de  redistribuição,  conclui  pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  3.333/2012  na

forma do Substitutivo nº 1, o Presidente defere pedido de vista do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  dos

Projetos de Lei nºs 3.616/2012 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Luiz

Henrique), 3.842/2013 (relator: Deputado Sebastião Costa) e 3.893/2013 na forma do

Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva).  O  Projeto  de  Lei  nº

3.697/2013  é  convertido  em  diligência  ao  DER-MG  (relator:  Deputado  Sebastião

Costa); o Projeto de Lei nº 3.761/2013, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico;

o Projeto de Lei  nº  3.926/2013,  à Secretaria  de  Planejamento e  Gestão -  Seplag

(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); e o Projeto de Lei nº 3.918/2013, à Seplag

(relator:  Sebastião Costa, em virtude de redistribuição).  Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
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aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 3.921/2013, 2.061/2011 e

2.472/2011 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de

redistribuição  no  caso  dos  dois  últimos  projetos);  3.954  e  3.949/2013  (relator:

Deputado Luiz Henrique, em virtude de redistribuição), 3.925/2013 (relator: Deputado

Duilio de Castro) e 3.901/2013 (relator: Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados requerimentos em que se solicita sejam baixados em diligência ao autor os

Projetos  de  Lei  nºs  3.934,  3.940,  3.942  e  3.944/2013.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão - Gustavo Perrella - Cabo Júlio.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/5/2013

Às 9h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dinis Pinheiro e

André Quintão,  membros da supracitada Comissão.  Estão  presentes,  também,  os

Deputados  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Antônio  Carlos  Arantes.  Havendo  número

regimental, o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro, declara

aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelo Deputado André Quintão e pelo Presidente. A Presidência

informa que a reunião se destina a debater a proposta de parceria público-privada de

gestão dos resíduos sólidos da região metropolitana, seus impactos para a coleta

seletiva e a inclusão socioprodutiva de catadores de materiais recicláveis no contexto

da Política Estadual e Nacional de Resíduos. A Presidência convida a tomar assento

à mesa as Sras. Margaret Matos de Carvalho, Procuradora do Trabalho do Estado do

Paraná, e Zuleika Stela Chiacchio Torquetti,  Presidente da Feam; e os Srs. Pedro

Patrus,  Vereador  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  Alexandre  Silveira  de

Oliveira, Secretário de Estado Extraordinário de Gestão Metropolitana; Hélio Augusto
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Martins  Rabelo,  Secretário  de  Estado  de  Trabalho  e  Emprego;  Gustavo  Horta

Palhares, Chefe de Gabinete dessa Secretaria; José Aparecido Gonçalves, Diretor do

Centro  Mineiro  de  Referência  em  Resíduos  Sólidos;  Osmando  Pereira  da  Silva,

Prefeito Municipal de Itaúna; Francisco de Paula Antunes Lima, Professor da UFMG e

membro  do  Observatório  da  Reciclagem  Solidária;  Luiz  Henrique  da  Silva,

Coordenador  do  Movimento  Nacional  dos  Catadores  de  Materiais  Recicláveis  em

Minas Gerais; e Dan Moche Schneider, membro da Comissão Técnica da Coalizão

Anti- Incineração e em Defesa da Coleta Seletiva. A Presidência concede a palavra

ao Deputado André Quintão, autor do requerimento que deu origem ao debate, para

suas  considerações  iniciais.  A  seguir,  passa  a  Presidência  ao  Deputado  André

Quintão e retira-se da reunião. A Presidência passa a palavra aos convidados, para

que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público,

convoca  os  membros  da  Comissão  para  as  próximas  reuniões  extraordinárias,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/5/2013

Às  9h7min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

Sargento  Rodrigues  e  Cabo  Júlio,  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão

presentes,  também, a Deputada Liza Prado e os  Deputados Ivair  Nogueira,  Célio

Moreira e Duarte Bechir. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João

Leite,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do

Deputado Cabo Júlio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a debater os problemas de segurança nas proximidades da

Praça Hugo Werneck, situada na área hospitalar  de Belo horizonte,  em razão do

grande  número  de  ocorrências  de  crimes  contra  o  patrimônio.  A  Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria Gláucia Costa
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Brandão, Secretária Municipal de Políticas Sociais; Cap. PM Elizângela Aldrin Cota

Ramos, Comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;

Márcia  Rocha  Parizzi,  Coordenadora  da  Atenção  à  Saúde  da  Criança  e  do

Adolescente; Rejane Ferreira dos Reis, Pediatra da Atenção à Saúde da Criança e do

Adolescente;  Camila  Raquel  Milagres  Resende  Silva,  Gerente  de  Hotelaria  e

Segurança Patrimonial do Grupo Santa Casa de Belo Horizonte, representando o Sr.

Saulo  Levindo  Coelho,  Provedor  do  Grupo  Santa  Casa  de  Belo  Horizonte  e

Presidente do Conselho da Irmandade; Vanessa Araújo Bertolini, Gerente do Banco

Bradesco,  representando  o  Sr.  Renne  Leonel,  Gerente  Administrativo  da  Agência

Professor  Alfredo Balena;  e os  Srs.  Cloves Eduardo Benevides,  Subsecretário  de

Estado de Políticas sobre Drogas; Cleiton Camilo Dutra, Assessor de Gabinete do

Subsecretário de Estado de Políticas Sobre Drogas; Ten.-Cel.  PM Welton José da

Silva  Baião,  Comandante  do  1º  Batalhão  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas

Gerais; Daniel Nasser, Presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública -

Consep  3  -  Região  Hospitalar;  Marcelo  Gouvêa  Teixeira,  Secretário  Municipal  de

Saúde de Belo  Horizonte;  Major  PM Sinval  José  Campos,  Gerente  de  Execução

Operacional  da  Guarda  Municipal  de  Belo  Horizonte,  representando  o  Cel.  PM.

Cleunício Alves Ferreira, Comandante; Adriano Tomar Morais, Subinspetor da Guarda

Municipal; Pedro Patrus, Vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Adoílson

Mamédio dos Santos, representante da Comissão Interna de Prevenção de Acidente

da Santa Casa de Belo Horizonte; Guilherme Gontijo Carvalho, morador e empresário

da região da Santa Casa, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede  a  palavra  ao  Deputado  Ivair  Nogueira,  autor  do  requerimento  que  deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os  Requerimentos  nºs  4.595  a  4.599/2013.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da
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Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

João Leite, Presidente - Leonardo Moreira - Sargento Rodrigues.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/5/2013

Às  9h8min,  comparecem na Sala  das Comissões  os  Deputados Durval  Ângelo,

Rômulo  Viegas,  Rogério  Correia  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada

Comissão.  Estão  presentes  também  os  Deputados  Sargento  Rodrigues,  Duarte

Bechir  e  Cabo Júlio.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado Durval

Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a  qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir a Lei Orgânica da Polícia Civil,

em especial as alterações que implicam na prestação do serviço pericial no Estado, e

sua  fundamental  relevância  na  garantia  dos  direitos  humanos  dos  cidadãos  e

comunica o recebimento de ofício do Sr. Adriano Magalhães Chaves, Secretário de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações em

atenção ao ofício nº 688/2013/SGM; e de correspondência publicada no “Diário do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Isabel Pereira de

Souza, Presidente da Prodemge; do Sr. Helber Leite Lopes, Assessor Parlamentar do

Deputado Federal Aelton Freitas ( 27/4/2013); das Sras. Maria Coeli Simões Pires,

Secretária de Casa Civil: e Terezinha Gonçalves, Chefe de Gabinete da Secretaria de

Políticas  de Promoção da Igualdade  Racial  (3/5/2013);  dos Srs.  Warlen  Henrique

Macedo,  Promotor  de  Justiça;  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  Secretário  de  Defesa

Social (4/5/2013). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir os Srs. André José Gomes, Perito Criminal, representando o Sr. Cylton Brandão

da Matta, Chefe da Polícia Civil  do Estado de Minas Gerais;  Bruno Telles, Diretor

Financeiro  da  Associação  Brasileira  de  Criminalística,  representando  o  Sr.  Iremar

Paulino da Silva, Presidente dessa Associação; Calil Fouad Nicolau Cury, Presidente

da Associação Mineira de Medicina Legal; Walney José de Almeida, Presidente da
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Associação de Criminalística do Estado de Minas Gerais;  Wilton Ribeiro de Sales,

Presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de Minas Gerais; Cleverson

Lobo Buim, Presidente do Sindicato dos Investigadores de Polícia - Sindetipol -, que

são  convidados  a  tomarem  assento  à  mesa.  O  Presidente,  como  autor  do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o parecer pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.549/2012 na forma

do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado

Rogério Correia); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.346/2011 na

forma do Substitutivo  nº  2,  e  pela  rejeição do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Rogério Correia). Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.619 e 4.620/2013. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

requerimentos dos Deputados Durval Ângelo em que solicita sejam encaminhadas

aos convidados desta reunião as notas taquigráficas; Sargento Rodrigues em que

solicita  seja  encaminhado ao  Chefe  de  Polícia  Civil  do  Estado,  ao  Secretário  de

Estado de Defesa Social e ao Advogado-Geral do Estado, em caráter de urgência,

pedido de providências para a prorrogação do prazo de vigência do último concurso

para  compor  o  quadro  de  efetivos  da  Polícia  Civil  do  Estado.  São  recebidos  os

requerimentos dos Deputados Celinho do Sinttrocel em que solicita seja realizada

audiência pública para discutir a situação da cadeia pública do Município de Timóteo;

Rogério Correia (2) em que solicita seja realizada audiência pública para debater os

problemas sociais e a violação dos direitos humanos gerados com o fim da feira do

Mineirinho em decorrência da Copa das Confederações e da Copa do Mundo; seja
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realizada audiência pública para debater a situação da greve unificada dos servidores

da Prefeitura de Belo Horizonte, violando direitos humanos dos trabalhadores e da

sociedade, que necessitam da utilização dos serviços públicos essenciais. Cumprida

a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2013.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

9/5/2013

Às 9h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Rogério Correia,  membros da supracitada Comissão.  Estão presentes também os

Deputados  Cabo  Júlio  e  Sargento  Rodrigues.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a colher esclarecimentos acerca da suposta tentativa de homicídio

contra a menor A.L.S.,  de 17 anos, praticada,  em tese, pelo Delegado de Polícia

Geraldo  do  Amaral  Toledo  Neto,  conforme  noticiado  pela  imprensa  na  data  de

16/4/2013. A Presidência esclarece que o referido delegado não será ouvido, uma vez

que foi indeferida sua condução a esta Casa pela Juíza da Vara Criminal e da Infância

e  da Juventude da Comarca de Ouro  Preto.  Os Deputados tecem considerações

sobre  o  assunto  em  tela,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2013.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.966/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica regime especial de tributação concedido ao setor da

indústria naval e de infraestrutura portuária, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de

26 de dezembro de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 18/4/2013, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame tem como objetivo ratificar regimes especiais de tributação

em matéria do  Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e

sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação - ICMS - concedidos à indústria naval e de infraestrutura portuária, que

foram comunicados pelo Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 354/2013,

publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  em  7/2/2013.  A  mensagem  encaminhou

exposição de motivos elaborada pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -, que

demonstra a necessidade da adoção de medidas de fomento e de proteção do setor,

sujeito  a  sofrer  impactos  negativos  em  decorrência  de  políticas  econômicas

instituídas por outros Estados da Federação, relativamente ao ICMS.

A ratificação dos regimes especiais pela Assembleia é estabelecida pelo art. 225 da

Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências. O referido artigo faculta ao Poder

Executivo a adoção de medidas necessárias à proteção da economia do Estado, caso

outra unidade da Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal

não previstos em lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação

específica.  O  §  1º  desse  artigo  determina  que  o  expediente  com  exposição  de

motivos para a adoção de medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado

à Assembleia Legislativa pela SEF. Essa medida, conforme o disposto no § 2º do

mesmo artigo, deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de

resolução. Nos termos do § 6º do mencionado dispositivo, cabe à SEF, ainda, o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre
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os quais elas incidiram.

Neste caso específico, a finalidade da medida é proteger a indústria naval e de

infraestrutura portuária mineira de  benefícios fiscais irregularmente concedidos pelo

Estado de São Paulo. Segundo a exposição de motivos, o Estado de São Paulo, por

meio  do  Decreto  nº  48.115,  de  26  de  setembro  de  2003,  concedeu,  para  o

desenvolvimento  da  sua  indústria  naval  e  de  infraestrutura  portuária,  isenção  do

ICMS  no  fornecimento  de  mercadorias  destinadas  à  construção,  conservação,

modernização  e  reparo  de  embarcações  utilizadas  na  prestação  de  transporte

aquaviário de cargas, pré-registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro -

REB -, na navegação de cabotagem e de interior, no apoio “offshore”, no apoio de

serviços portuários e no comércio externo e interno. Esses benefícios, conforme a

exposição,  resultaram  em  concorrência  desfavorável  à  nossa  indústria,  que  não

consegue competitividade de preços para realizar vendas destinadas aos estaleiros.

Além disso,  a  exposição de motivos ressalta que o referido benefício afronta  o

disposto no art. 155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição da República e na Lei

Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, uma vez que foi concedido sem a

aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz. A exposição chama

atenção para o fato de que a norma constitucional visa à harmonia entre os entes

federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”. Além disso, é apontada a ofensa ao

princípio da não discriminação tributária em razão da procedência ou do destino da

mercadoria, nos termos do disposto no art. 152 da Constituição da República.

Considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, a concessão de regime especial

para  as  empresas  comprovadamente  prejudicadas  em  sua  competitividade  foi

defendida pela exposição da SEF.

Desse modo, foi concedido, por meio de regimes especiais de tributação ao setor

da indústria naval e de infraestrutura portuária, crédito presumido de valor equivalente

ao imposto devido na operação de saída das mercadorias produzidas, de forma que

resulte em carga tributária efetiva de 0%, conforme ofício da SEF enviado a esta

Comissão.
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Cabe informar que os regimes especiais concedidos a empresas do setor constam

da relação trimestral das medidas de proteção da economia, referente ao ano de 2011

e ao primeiro trimestre de 2012, bem como da relação referente ao quarto trimestre

de 2012, enviadas pela SEF a esta Comissão, em cumprimento ao disposto no § 6º

do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975.

Mantemos, portanto, o nosso posicionamento favorável às medidas de proteção à

indústria naval e de infraestrutura portuária.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3.966/2013,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2013.

Lafayette de Andrada, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.967/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica regime especial de tributação ao contribuinte mineiro

do setor de indústria de higiene, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 18/4/2013, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de resolução em análise visa ratificar  o regime especial  de tributação

concedido pelo Estado ao setor de indústria de higiene como medida de proteção ao

contribuinte mineiro  e forma de reação a benefícios fiscais concedidos por outros

Estados a esse setor, relativamente ao ICMS.

De acordo com o pacto federativo estabelecido pela Constituição Federal e com o

sistema tributário vigente, para serem concedidos, os benefícios fiscais em matéria de

ICMS dependem de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

Confaz.
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Não obstante, foram concedidos benefícios fiscais pelos Estados de Pernambuco e

de  Santa  Catarina, relativamente  ao  ICMS,  conforme informado na exposição de

motivos  encaminhada  pela  MSG  nº  355/2013,  que  deu  origem  ao  projeto  de

resolução em análise.

A Lei pernambucana nº 11.675, de 1999, altera o Programa de Desenvolvimento do

Estado  de  Pernambuco  -  Prodepe  -,  que  tem  a  finalidade  de  atrair  e  fomentar

investimentos na atividade industrial e no comércio atacadista, mediante a concessão

de incentivos fiscais e financeiros.

Já a Lei nº 13.992, de 2007, do Estado de Santa Catarina, institui o Programa Pró-

Emprego, com o objetivo de promover o incremento da geração de emprego e renda,

por meio de tratamento tributário diferenciado a empreendimentos considerados de

relevante interesse socioeconômico.

Ainda de acordo com a exposição de motivos, a concessão acima mencionada não

está prevista em lei complementar ou em convênio do ICMS, afrontando o disposto

no art. 155, § 2º, XII, alínea “g”, da Constituição da República, e na Lei Complementar

nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Com o objetivo de enfrentar essa questão, o art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975,

faculta  ao  Poder  Executivo  a  adoção  de  medidas  necessárias  à  proteção  da

economia do Estado.

O § 1º desse artigo determina que a Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - envie

à Assembleia Legislativa expediente com a exposição de motivos para adoção de tais

medidas, cabendo a esta Casa, nos termos do disposto no § 2º do referido artigo,

ratificar a medida adotada, no prazo de 90 dias, por meio de resolução. Além disso,

de  acordo  com  o  §  6º  do  mesmo  dispositivo,  cabe  à  SEF  o  envio  trimestral  à

Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas

incidiram.

Assim, para as empresas  do setor de indústria de higiene que comprovadamente

estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua  competitividade  ou  desestimuladas  de  se

instalarem em Minas Gerais em face de benefícios concedidos por outras unidades

federadas,  foi  concedido  regime  especial  de  tributação,  na  forma  de  crédito

presumido, de maneira que a carga tributária efetiva seja de 2%.
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Diante dos argumentos apresentados, julgamos necessário o estabelecimento de

regime  especial  de  tributação,  objetivando  a  proteção  da  economia  mineira  e  o

restabelecimento da competitividade do referido setor.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3.967/2013,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2013.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.058/2013

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria deste Colegiado, o projeto de lei em epígrafe dispõe “sobre a concessão

da  licença-paternidade  na  Assembleia  Legislativa,  sobre  a  revisão  anual  dos

vencimentos  e  proventos  de  seus  servidores  referente  ao  ano  de  2013,  altera

dispositivos da Lei nº 17.590, de 20 de junho de 2008, que institui  o Adicional de

Desempenho - ADE - no âmbito da Assembleia, e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 10/5/2013, a proposição foi distribuída à

Mesa da Assembleia para, nos termos do art.  79, VIII,  “a”,  do Regimento Interno,

receber parecer.

Fundamentação

O projeto de lei sob exame trata dos seguintes assuntos relativos aos servidores da

Secretaria da Assembleia:

1) ampliação da licença-paternidade de cinco para quinze dias;

2) concessão de reajuste salarial de 6,59%, retroativo à data-base (1º de abril);

3)  alteração  da  nota  mínima  para  alcançar  a  percepção  do  valor  integral  do

Adicional  de  Desempenho -  ADE -,  que passa a  ser  de  70% do  valor  obtido  na

avaliação de desempenho;

4) concessão ao servidor efetivo oriundo de outro órgão da administração pública

estadual do direito de incorporar em sua remuneração o ADE adquirido anteriormente

naquele órgão; e

5) extinção da assistência à saúde prestada na modalidade de autogestão por meio
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do  Fundo  de  Apoio  Habitacional  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais - Fundhab.

A  licença-paternidade  está  prevista  no  inciso  XIX  do  “caput”  do  art.  7º  da

Constituição da República, que remete a sua concessão para os termos de lei. Como

até hoje não foi  regulamentada a matéria,  vem sendo concedida licença de cinco

dias,  nos  termos  do  §  1º  do  art.  10  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais

Transitórias da Constituição da República.

Esse prazo, contudo, é insuficiente para que o pai possa contribuir com uma boa

assistência ao filho e à mãe, assegurando-lhes os necessários cuidados logo após o

parto,  momento  de  grandes  alterações  na  vida  da  família.  Por  isso,  pediatras  e

psicólogos, seguindo tendência mundial, são favoráveis à ampliação da licença, uma

vez que ela pode ajudar a estreitar o vínculo entre pais e filhos e possibilitar maior

integração da família, desde o nascimento da criança, com evidentes ganhos para

toda a sociedade.

No tocante à proposta de revisão da remuneração e dos proventos dos servidores

da Secretaria da Assembleia, trata-se de medida necessária ao restabelecimento do

poder aquisitivo dos vencimentos dos servidores da Casa diante da inflação apurada

no período de 1º/4/2012 a 31/3/2013,  conforme estabelecido  no  art.  2º  da Lei  nº

19.838,  de  2/12/2011,  segundo o  qual  a  revisão será  realizada anualmente,  “nos

termos do 'caput' do art. 24 da Constituição do Estado e do inciso X do 'caput' do art.

37 da Constituição da República, no mês de abril, sem distinção de índices”. O índice

de reajuste ora apresentado de 6,59% foi estabelecido conforme o Índice de Preços

ao Consumidor - IPCA - apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -

IBGE -, conforme dados disponíveis em www.ibge.gov.br.

Ressalte-se  que  o  reajuste  em  questão  adequa-se  às  disponibilidades

orçamentárias  e  financeiras  da  Assembleia  Legislativa  e  atende  aos  requisitos  e

limites  estabelecidos  nas  Constituições  Federal  e  Estadual  e  também  na  Lei

Complementar  federal  nº  101,  de  4/5/2000.  Conforme  se  pode  verificar  no

Demonstrativo da Despesa de Pessoal relativo ao período de janeiro a dezembro de

2012, o gasto da Secretaria da Assembleia Legislativa na área de pessoal, sem a

dedução de inativos e pensionistas, foi de 1,5773% em relação à Receita Corrente
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Líquida - RCL. Esse índice está bem abaixo do limite previsto para as despesas com

pessoal da Assembleia, as quais não podem ultrapassar 2,1062% do valor da RCL do

Estado, bem como do limite prudencial, que é de 2,0009% do valor da RCL.

Com relação aos dispositivos constantes no projeto de lei em epígrafe referentes ao

ADE, as modificações apresentadas têm o objetivo de aperfeiçoar algumas regras

contidas  na  Lei  nº  17.590,  de  2008,  que  regulamenta  o  adicional  no  âmbito  da

Assembleia  Legislativa,  igualando-as  às  praticadas  no  Tribunal  de  Justiça  e  no

próprio Poder Executivo. É o que ocorre com a desvinculação do valor do adicional

em relação à média aritmética dos resultados satisfatórios obtidos pelo servidor nas

ADIs consideradas relativas a cada faixa de concessão do ADE. Conforme se propõe,

passa a valer apenas a exigência do resultado satisfatório igual ou superior a 70%

dos pontos distribuídos nas ADIs para a percepção do valor  integral  do ADE nos

termos da tabela apresentada, que, registre-se, fixa os percentuais do adicional nos

mesmos patamares do Tribunal de Justiça e do Poder Executivo.

Outra medida que se propõe é a garantia  ao servidor  cuja posse em cargo na

Secretaria  da  Assembleia  tenha  ocorrido  após  15/7/2003  da  continuidade  de

percepção de ADE adquirido em outro órgão ou entidade da administração pública do

Estado  de  Minas  Gerais,  com  o  pagamento  a  partir  da  data  de  protocolo  do

requerimento de averbação. A alteração na legislação é válida, uma vez que assegura

o direito à percepção de benefício já incorporado ao patrimônio do servidor e para o

qual ele já cumpriu todos os requisitos.

Para o servidor da própria Assembleia que, em virtude de aprovação em concurso

público, seja empossado em outro cargo da Assembleia, propõe-se seguir a mesma

regra já praticada no Tribunal  de Justiça, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei nº

18.581, de 14/2/2009, que é a permanência do direito ao ADE adquirido e a adquirir,

não se exigindo o cumprimento do período de carência de três anos.

Por  fim,  a  proposta  de  extinção  da  assistência  complementar  na  forma  de

autogestão  prestada  por  meio  do  Fundhab  justifica-se  pelo fator  de  risco  que

caracteriza o plano e também porque ele não se tornou atrativo para os servidores, o

que se comprova pela baixa adesão à modalidade de autogestão.

A assistência complementar  é destinada aos servidores efetivos da Assembleia,
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ativos e inativos, e a seus dependentes; ao ex-Deputado e respectivo pensionista; ao

complementado em pensão pelo Instituto de Previdência do Legislativo de Estado de

Minas Gerais - Iplemg -; e ao pensionista de servidor falecido até 28 de novembro de

1984. Nessa modalidade de assistência o valor das contribuições mensais compõe-se

de uma parcela fixa e outra variável. A parcela variável refere-se ao rateio do saldo

negativo entre os beneficiários na hipótese de o montante das despesas decorrentes

da utilização da assistência exceder a receita das contribuições.

O evidente risco de desequilíbrio financeiro, aliado ao fato de que a assistência

prestada por meio de plano contratado pela Assembleia com empresa mantenedora

de  plano  de  saúde  tem  atendido  satisfatoriamente  à  demanda,  com  abrangência

territorial  bem  mais  ampla  e  ao  custo  apenas  de  contribuição  mensal  fixa,  sem

nenhum risco adicional, são razões suficientes que evidenciam para a administração

a impossibilidade de manutenção do plano de autogestão por meio do Fundhab.

Quanto ao saldo remanescente da subconta relativa ao custeio dessa assistência,

no projeto se apresenta a proposta de seu rateio entre a Assembleia Legislativa e os

respectivos beneficiários titulares, com toda a sistemática dos cálculos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.058/2013 no

1º turno, na forma original.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 13 de maio de 2013.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Henrique - Hely Tarqüínio -

Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2013

ATAS

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/4/2013

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista, Tiago Ulisses e Gustavo Corrêa (substituindo o Deputado Antonio Lerin, por

indicação  da  Liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Wilson Batista, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Corrêa,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento

das seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados

a seguir: Projetos de Resolução nºs 3.856, 3.857, 3.858, 3.859, 3.860, 3.861, 3.862,

3.863, 3.864 e 3.865/2013; Projetos de Lei nºs 1.289, 1.520, 2.693/2011 e 2.793/2012

(Deputado Gustavo Corrêa); 3.312, 3.349, 3.550, 3.629, 3.644, 3.662, 3.686, 3.689,

3.691,  3.701,  3.729,  3.734,  3.757,  3.760  e  3.767/2013(Deputado  Tiago  Ulisses).

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Resolução nº s 3.856, 3.857, 3.858, 3.859, 3.560, 3.861, 3.862, 3.863,

3.864 e 3.865/2013; e Projetos de Lei nº s 1.289, 1.520, 2.693/2011, 2.793/2012 e

3.312, 3.349, 3.550, 3.629, 3.644, 3.662, 3.686, 3.689, 3.691, 3.701, 3.729, 3.734,

3.757, 3.760 e 3.767/2013, que receberam parecer por sua aprovação. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - João Leite.
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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E

COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/4/2013

Às  14h52min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Vanderlei

Miranda, Glaycon Franco e Marques Abreu, membros da supracitada Comissão. Está

presente também a Deputada Liza Prado. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado Glaycon  Franco,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da Comissão e  comunica  o

recebimento das seguintes correspondências do Presidente desta Casa, Deputado

Dinis Pinheiro, juntamente com o Deputado Adalclever Lopes, sugerindo que o tema

“O  judô  como instrumento  de  educação,  inclusão  social  e  combate  à  violência  -

formando atletas cristãos” seja incluído no ciclo de debates “Um novo olhar sobre a

questão  da  dependência  química”  que  será  realizado  por  esta  Comissão;  do

Deputado Ivair Nogueira convidando os membros desta Comissão para participarem

da reunião da Comissão de Segurança Pública, no dia 7 de maio, às 9 horas, para

debater  os  problemas  de  segurança  nas  proximidades  da  Praça  Hugo  Werneck,

situada  na  área  hospitalar  de  Belo  Horizonte,  no  tocante  ao  grande  número  de

ocorrências  de  crimes  contra  o  patrimônio;  do  Sr.  Uades  Oliveira,  sugerindo  a

alteração do nome desta Comissão para “Comissão de Prevenção e Combate ao Uso

de Crack, Álcool e Outras Drogas”. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos da Deputada Liza

Prado e dos Deputados Vanderlei Miranda, Glaycon Franco e Marques Abreu em que

solicitam seja encaminhada  manifestação de pesar  pelo  falecimento  do  Professor

José Elias Murad, no último dia 27, neste Município, a sua família, na pessoa do Sr.

José Elias Murad Filho; da Deputada Liza Prado em que solicita seja encaminhado

pedido de providências ao Subsecretário de Políticas Antidrogas para que divulgue e

amplie  o  Programa  Aliança  pela  Vida  para  todos  os  Municípios  do  Estado;  dos
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Deputados Adelmo Carneiro Leão em que solicita seja realizada visita técnica dessa

Comissão  ao  ambulatório  de  internação  compulsória  de  pacientes  encaminhados

para desintoxicação do Complexo de Saúde Mental do Hospital Galba Veloso, com o

objetivo de verificar e conhecer as condições de trabalho dos profissionais de saúde

que  atendem  aos  internos,  bem  como  o  tratamento  a  eles  oferecido;  Vanderlei

Miranda em que solicita  seja realizada reunião reservada desta Comissão com o

Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais ou seu representante para

tratar  de  assuntos  pertinentes  a  esta  Comissão.  É  recebido  o  requerimento  da

Deputada Liza Prado em que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão

para  debater  o  Programa  Aliança  pela  Vida,  do  Governo  do  Estado,  com  a

participação  da  Associação  Mineira  de  Municípios,  da  Subsecretaria  de  Políticas

Antidrogas e  outros.  Cumprida  a finalidade da reunião,  a  Presidência  agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2013.

Vanderlei Miranda, Presidente - Marques Abreu - Maria Tereza Lara.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/5/2013

Às  9h8min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  a  Deputada Liza  Prado e  os

Deputados Cabo Júlio e João Leite (substituindo a Deputada Ana Maria Resende, por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão

presentes  também  os  Deputados  Ivair  Nogueira  e  Sargento  Rodrigues.  Havendo

número regimental, a Presidente, Deputada Liza Prado, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.914/2013 (relatora: Deputada Ana
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Maria Resende), que recebeu parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos  da  Deputada  Liza  Prado(2),  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Diretor-Geral do Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais - Detran-MG -

pedido de informações sobre a ocorrência de possíveis discriminações a pessoa com

deficiência diante do indeferimento dos requerimentos de habilitação e de renovação

da Carteira Nacional de Habilitação sem a análise devida nos veículos modificados,

especialmente  em  caminhões;  seja  encaminhada  à  Presidenta  Dilma  Rousseff

manifestação de apoio à sanção do Projeto de Lei Complementar nº 277, de 2005,

que regulamenta o § 1º do art. 201 da Constituição Federal, o qual dispõe acerca da

aposentadoria  da  pessoa  com  deficiência  segurada  pelo  Regime  Geral  de

Previdência  Social  -  RGPS.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2013.

Cabo Júlio, Presidente - Glaycon Franco - Duarte Bechir.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 7/5/2013

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Duilio de Castro e Cabo Júlio (substituindo o Deputado Adalclever Lopes,

por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, a Presidente, Deputada Liza Prado, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Cabo Júlio, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e

votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita

seja realizada audiência pública com o objetivo de se debater o inadimplemento do
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contrato de compra e venda relativo ao imóvel residencial adquirido pelo Sr. Edirley

Merces  Julio  da  Silva,  por  meio  da  Fahmeng,  tendo  em  vista  a  atual  condição

estrutural do imóvel, afetado por vícios ocultos à época da contratação, bem como o

enorme prejuízo suportado pelo adquirente diante da impossibilidade de obter novo

financiamento imobiliário em face da interpretação restritiva da Lei nº 17.949/2008,

por parte do IPSM e do Grupo Coordenador.  Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2013.

Rômulo Veneroso, Presidente - Liza Prado - Adalclever Lopes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 447/2013*

Belo Horizonte, 13 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia,  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.843/2013,  que  reajusta  as

tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  que  indica,  institui  gratificação

complementar no âmbito da Escola de Saúde Pública - ESP, institui  a carreira de

auditor assistencial estadual do Sistema Único de Saúde no Estado de Minas Gerais

e dá outras providências.

A Emenda nº 1 promove a criação de quarenta Funções Gratificadas de Regulação

em Saúde, visando ao atendimento dos objetivos estratégicos do Estado de Minas

Gerais na área de Regulação em Saúde.

A Emenda  nº  2  acrescenta  anexo  ao  Substitutivo  nº  2  ao  Projeto  de  Lei  nº

3.843/2013,  fixando  as  atribuições  dos  detentores  das  Funções  Gratificadas  de

Regulação em Saúde previstas na Emenda nº 1.

A Emenda nº 3 assegura a continuidade do pagamento do Prêmio por Desempenho

de Metas aos servidores designados para as funções gratificadas previstas no inciso

II  do art. 11 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, até que ocorra o
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provimento dos cargos efetivos de Auditor Assistencial do Sistema Único de Saúde.

A Emenda nº 4 insere as carreiras de Auxiliar de Seguridade Social, Técnico de

Seguridade  Social  e  Analista  de  Seguridade  Social,  do  IPSEMG,  entre  as

contempladas com o reajuste de 5% previsto no art. 5º do Substitutivo nº 2 ao Projeto

de Lei nº 3.843/2013.

Tendo em vista que os reajustes previstos no Projeto de Lei nº 3.843/2013 aplicam-

se somente às carreiras não beneficiadas com aumento da remuneração após abril

de 2012, a Emenda nº 5 propõe a extinção da Gratificação de Serviços de Seguridade

Social - GSSS, a que se refere o art. 1º da Lei nº 20.586, de 27 de dezembro de

2012,  como  medida  compensatória  para  viabilizar  a  concessão  de  reajuste  dos

valores das tabelas das carreiras de Auxiliar, Técnico e Analista de Seguridade Social.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor as emendas ao

Projeto de Lei nº 3.843/2013.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº 1

Acrescentem-se,  onde  convierem,  os  seguintes  artigos  ao  Substitutivo  nº  2  ao

Projeto de Lei nº 3.843/2013:

“Art. … - Ficam criadas quarenta Funções Gratificadas de Regulação em Saúde -

FGRS - no valor de R$1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), com jornada de trabalho

de quarenta horas semanais.

Parágrafo único - As atribuições dos detentores da FGRS de que trata o “caput”

estão estabelecidas no Anexo (...).

Art. … - A designação do servidor para exercer a Função Gratificada de Regulação

em Saúde - FGRS - destina-se exclusivamente ao ocupante de cargo de provimento

efetivo lotado em órgão ou entidade integrante do Sistema Estadual de Gestão da

Saúde, a que se refere a Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005.

Parágrafo único - É vedado ao servidor designado para exercer a função de que

trata o “caput” deste artigo exercer função em empresa ou instituição prestadora de

serviço ou fornecedora de bens ao SUS.

Art. … -  O valor da FGRS não se incorpora à remuneração do servidor nem aos
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proventos de  aposentadoria  ou à pensão do servidor  e não serve como base de

cálculo para outro benefício ou vantagem, salvo a decorrente de adicional por tempo

de  serviço  adquirido  até  a  data  da  promulgação  da  Emenda  à  Constituição  da

República nº 19, de 04 de junho de 1998, de gratificação natalina, de adicional de

férias e de adicional de desempenho.”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se, onde convier, o seguinte Anexo ao Substitutivo nº 2 ao Projeto de

Lei nº 3.843/2013:

“ANEXO ...

(a que se refere o inciso do art. da Lei nº , de de de 2013)

ATRIBUIÇÕES DO DETENTOR DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE REGULAÇÃO EM

SAÚDE - FGRS

I - realizar a gestão dos instrumentos de programação, de acesso e pagamento de

serviços de saúde de média e alta complexidade no âmbito do SUS-MG;

II - viabilizar os mecanismos técnicos e tecnológicos, visando ao credenciamento, à

formalização  dos  instrumentos  legais  pertinentes  e  à  gestão  dos  contratos

assistenciais para o SUS-MG;

III - realizar os processos integrados de monitoramento, avaliação e controle dos

resultados dos programas, projetos e redes assistenciais.”.

EMENDA Nº 3

Dê-se a  seguinte  redação ao art.  26 do Substitutivo  nº  2  ao  Projeto  de  Lei  nº

3.843/2013:

“Art. 26 - O art. 33 da Lei n° 20.364, de 2012, fica acrescido do seguinte parágrafo

único e o seu inciso II passa vigorar com a seguinte redação:

“Art. 33 - (...)  

II - para o servidor ocupante de cargo da carreira de Auditor Assistencial Estadual

do Sistema Único de Saúde - SUS - prêmio variável no valor de até R$1.500,00 (mil e

quinhentos reais).

Parágrafo único - Até que os cargos de Auditor Assistencial do SUS sejam providos,

fica  mantida  a  percepção  do  Prêmio  de  Desempenho  de  Metas  -  PDM  -  pelos

servidores designados para as funções gratificadas previstas no inciso II do art. 11 da
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Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007.”.

EMENDA Nº 4

Acrescente-se o seguinte inciso XI ao art. 5º do Substitutivo nº 2 ao Projeto de Lei

nº 3.843/2013:

“Art. 5º - (...)

XI - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar de Seguridade Social, Técnico de

Seguridade Social e Analista de Seguridade Social a que se referem os itens V.1.1,

V.1.2 e V.1.3 do Anexo V da Lei nº 15.961, de 2005.”.

EMENDA Nº 5

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Substitutivo nº 2 ao Projeto de Lei

nº 3.843/2013:

“Art. … - Fica extinta, a partir do mês subsequente à data de publicação desta lei, a

Gratificação de Serviços de Seguridade Social - GSSS - a que se refere o art. 1º da

Lei nº 20.586, de 27 de dezembro de 2012.”.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 3.843/2013. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 445/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.073/2010, visa declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  do  Bairro  Jardim  São  Lucas,  com  sede no Município  de

Muzambinho.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 445/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação
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Comunitária do Bairro Jardim São Lucas, com sede no Município de Muzambinho.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 37 veda a remuneração de

seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes; e

o art. 41 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será destinado a entidade congênere, sem fins lucrativos, legalmente constituída e

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 445/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gustavo Perrella - Luiz

Henrique - Duilio de Castro - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.001/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Pró-Reabilitação dos Portadores

das  Anomalias  Faciais  Congênitas  -  Face-Amiga,  com  sede  no  Município  de

Uberlândia.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.001/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Pró-Reabilitação  dos  Portadores  das  Anomalias  Faciais  Congênitas  -

Face-Amiga, com sede no Município de Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição (ver alteração de 21/6/2012) veda,

no parágrafo único do art. 29, no art. 46 e no § 4º do art. 48, a remuneração de seus

diretores e conselheiros; e determina, no art. 56, que, na hipótese de sua dissolução,

o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  legalmente

constituída e sediada no Município de Uberlândia.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.001/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Gustavo Perrella - Duilio de

Castro - Luiz Henrique - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.545/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar  de  utilidade  pública  a  entidade  Obras  Sociais  Paulo  Martins  Goulart  -

Ospamag -, com sede no Município de São Francisco de Sales.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.545/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Obras Sociais Paulo Martins Goulart - Ospamag -, com sede no Município

de São Francisco de Sales.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição  (alterado  em  31/12/2012)

determina, no art. 45, que as atividades de seus diretores, conselheiros, associados e

colaboradores  não  serão  remuneradas;  e,  no  art.  54,  que,  na  hipótese  de  sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com a

mesma missão, finalidade e objetivos da instituição dissolvida, em funcionamento na

região e com registro no Conselho Nacional de Assistência Social.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova  redação  ao  art.  1º  da  proposição,  para  adequar  o  nome  da  entidade  ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.545/2012 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais Paulo Martins

Goulart - OSPMG -, com sede no Município de São Francisco de Sales.”.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  Gustavo Perrella,  relator  -  Luiz Henrique - Dalmo
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Ribeiro Silva - Duilio de Castro - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.664/2012

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do  Deputado Duilio  de Castro,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Cultura & Vida - Asculvida -, com

sede no Município de João Pinheiro.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.664/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cultura & Vida - Asculvida -, com sede no Município de João Pinheiro, pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a defesa e a preservação

do meio ambiente.

Com esse propósito, a instituição promove campanhas pela preservação de nossas

nascentes,  matas  ciliares,  matas  nativas  e  biodiversidade;  incentiva  a  prática  da

reciclagem  de  lixo;  cria  oportunidades  para  que  crianças,  adolescentes  e  jovens

possam desenvolver plenamente seu potencial, utilizando programas culturais com

foco  na  conscientização  da  cidadania;  realiza  encontros,  seminários,  palestras  e

campanhas  para  conscientizar  a  população  da  importância  da  preservação,  da

conservação  e  da  defesa  do  meio  ambiente;  atua  na  defesa,  na  promoção,  no

incentivo e no apoio às formas de expressão e difusão da cultura; desenvolve estudos

e pesquisas, visando ao desenvolvimento socioeconômico, cultural e ecologicamente

sustentável;  combate  a  pobreza  e  a  marginalização;  busca  parcerias  e  viabiliza

recursos para o financiamento de seus projetos e atividades com os órgãos públicos,

a  inciativa  privada  e  organismos  internacionais;  presta  assistência  à  criança,  ao

adolescente, ao jovem, à mulher, a pessoas com deficiência física e ao idoso.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Cultura & Vida,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.



597
____________________________________________________________________________

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.664/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Gustavo Corrêa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.743/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  dar  a  denominação  de  Rodovia  Luiza  Garcia  de  Carvalho  ao  trecho  da

Rodovia MG-176 que liga o Município de Luz ao de Lagoa da Prata.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/2/2013 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Cabe a este órgão colegiado examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 26/3/2013, esta relatoria solicitou que a proposição fosse baixada em diligência

à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, para que enviasse

informações sobre o referido trecho.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.743/2013 tem por escopo dar a denominação de Rodovia

Luiza Garcia de Carvalho ao trecho da Rodovia MG-176 que liga o Município de Luz

ao de Lagoa da Prata.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, estão previstas no art. 30,

que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e

suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do
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art. 25, que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo

da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poder Judiciário e

Executivo,  do  Tribunal  de  Contas  ou  do  Ministério  Público,  sendo  pertinente  a

apresentação do projeto por membro desta Assembleia.

Cabe ressaltar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de

Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  informou,  por  meio  da  Nota  Técnica  de

27/3/2013, que a MG-176 liga o Município de Luz ao entroncamento com a BR-354,

passando pelo entroncamento para o Município de Lagoa da Prata

Em decorrência dessa informação, apresentamos, no final deste parecer, a Emenda

nº 1, que dá nova redação ao art. 1º da proposição, a fim de identificar corretamente o

trecho a ser denominado.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 3.743/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica denominado Rodovia Luiza Garcia de Carvalho o trecho da Rodovia

MG-176 que liga o Município de Luz ao entroncamento com a BR-354.”.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.
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Sebastião Costa, Presidente -  Gustavo Perrella,  relator  -  Luiz Henrique - Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.849/2013

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Lerin, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação do Núcleo de Reabilitação do Adolescente

Dependente Químico, com sede no Município de Uberaba.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.849/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

do  Núcleo  de  Reabilitação  do  Adolescente  Dependente  Químico,  com  sede  no

Município de Uberaba, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

como escopo oferecer  programas  de combate ao uso de drogas voltados para  o

adolescente dependente químico.

A  instituição  desenvolve  ações  de  tratamento  e  orientação  aos  dependentes

químicos e seus familiares;  promove cursos,  seminários  e palestras  educacionais;

organiza estudos, pesquisas e publicações em sua área de atuação; elabora projetos

sociais,  educacionais  e  culturais  com  o  objetivo  de  divulgar  informações  sobre  a

prevenção contra o uso de drogas; busca sensibilizar a sociedade sobre os princípios

de  reabilitação  terapêutica  dos  adolescentes  dependentes  químicos;  incentiva  a

formação,  a  capacitação,  o  treinamento  e  a  especialização  dos  profissionais  que

atuam na área de saúde; procura firmar e estabelecer parcerias com organizações

governamentais para o desenvolvimento de seus objetivos sociais.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Associação do Núcleo

de  Reabilitação  do  Adolescente  Dependente  Químico  no  Município  de  Uberaba,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.849/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Vanderlei Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.911/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria  do  Deputado Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação da Escola Família Agroecológica

de Araçuaí - Aefaaraçuaí -, com sede no Município de Araçuaí.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.911/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

da Escola Família Agroecológica de Araçuaí - Aefaaraçuaí -, com sede no Município

de  Araçuaí,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

beneficente,  que  tem  como  escopo  oferecer  um  ensino  de  qualidade,  em

conformidade com as diretrizes das escolas famílias agrícolas.

Com esse propósito, a instituição promove uma formação cidadã, em harmonia com

o meio ambiente e articulada com os valores humanos, centrada nas alternativas de

geração  de  emprego  e  renda  familiar;  fomenta  intercâmbios  e  a  produção  de

pesquisas e publicações; realiza eventos, reuniões, conferências, cursos, palestras e

seminários para a divulgação dos resultados alcançados em seus projetos; combate a

exploração do trabalho infantil; valoriza a integração familiar e comunitária; procura

estabelecer  parcerias  com  o  poder  público,  visando  ao  desenvolvimento  da

comunidade; presta assistência médico-odontológica e educacional; promove ações

de combate ao êxodo rural; contribui para a preservação do meio ambiente.

Tendo em vista o relevante trabalho educacional e social desenvolvido pela referida

Associação  no  Município  de  Araçuaí,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe
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outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.911/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Inácio Franco, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.232/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.232/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.168/2010,  “dispõe  sobre  a

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida

nas  clínicas  médicas  e  psicotécnicas  credenciadas  pelo  Detran  e  dá  outras

providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 21/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

O projeto foi baixado em diligência ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais -

Detran-MG.

Cumprida  a  diligência,  compete  a  esta  Comissão  emitir  parecer  quanto  aos

aspectos  de  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  conforme

dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Cumpre dizer que proposição com conteúdo idêntico ao do projeto em tela tramitou

nesta Casa na legislatura passada, sob o nº 4.168/2010, ocasião em que a Comissão

de Constituição e Justiça emitiu parecer sobre a matéria. Como não houve alterações

no  sistema  jurídico-constitucional  que  acarretassem  mudança  no  entendimento

consignado naquele parecer, passamos a reproduzi-lo a seguir.

O projeto em exame estabelece uma série de requisitos de acessibilidade a serem

atendidos  pelas  clínicas  médicas  e  psicológicas  para  que  estas  possam  ser

credenciadas junto ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG.
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Tais  requisitos  dizem  respeito  à  eliminação  de  barreiras  arquitetônicas  e  de

obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade. Assim, o projeto estabelece

diversas normas de acessibilidade relativas ao interior da edificação, aos sanitários,

elevadores e espaços destinados a estacionamento.

O projeto prevê também a realização de vistoria por funcionário do Serviço Médico

e  Psicológico  do  Detran-MG,  acompanhado  por  um  representante  da  Comissão

Permanente  de  Acessibilidade  ou  por  pessoa  do  Conselho  Estadual  da  Pessoa

Portadora  de  Deficiência  ou  por  entidade  reconhecidamente  representativa  de

pessoas com deficiência.

Os atuais locais de credenciamento deverão estar adequados, impreterivelmente,

até a data-limite estabelecida para a renovação do credenciamento, que dependerá

da prévia realização de vistoria.

Ainda segundo a proposição, o descumprimento de suas disposições implicará o

imediato cancelamento do registro e respectivo credenciamento da clínica médica e

psicológica.

Passemos à análise da matéria sob a perspectiva jurídico-constitucional. Segundo o

art.  22, IX, da Constituição da República, compete privativamente à União legislar

sobre trânsito e transporte. No exercício dessa prerrogativa constitucional, foi editada

a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro

- CTB -, cujo âmbito de incidência normativa alcança todo o território nacional.

O  CTB institui,  em  seu  art.  5º,  o  chamado  Sistema Nacional  de  Trânsito,  que

consiste  no  conjunto  de  órgãos  e  entidades  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito

Federal  e  dos  Municípios  que  têm  por  função  o  exercício  das  atividades  de

planejamento,  administração,  normatização,  pesquisa,  registro  e  licenciamento  de

veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia,

operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de

recursos e aplicação de penalidades.

Esse Sistema Nacional  de Trânsito,  do qual faz parte o Detran-MG, deve,  pois,

operar  de  modo  integrado,  a  partir  da  uniformização  de  procedimentos  técnicos

adotados  por  todos  os  Estados  da  federação.  Não  é  por  outra  razão  que  as

disposições contidas no CTB são densificadas e regulamentadas nas resoluções do
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Conselho  Nacional  de  Trânsito  -  Contran  -,  consoante  dispõe  o  art.  12  daquele

diploma legal.

No que toca à matéria tratada no projeto em exame, cumpre invocar o disposto no

art.  148 do CTB, segundo o qual os exames de habilitação, exceto os de direção

veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo

órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito  Federal,  de acordo com as

normas estabelecidas pelo Contran.

Com base no seu poder regulamentar, o Contran editou a Resolução nº 267, que

dispõe  sobre  o  exame  de  aptidão  física  e  mental,  a  avaliação  psicológica  e  o

credenciamento  das  entidades  públicas  e  privadas  que  deverão  proceder  a  tais

exames.

O art. 16 dessa resolução refere-se às exigências que tais entidades devem atender

no que toca às suas instalações, como, por exemplo, o cumprimento do Código de

Postura  Municipal,  da  regulamentação  estabelecida  pela  Agência  Nacional  de

Vigilância Sanitária, o cumprimento da NBR 9050 da ABNT, que contém normas sobre

acessibilidade, entre várias outras exigências.

Ante  tais  considerações,  resulta  claro  que  o  projeto  em  exame não  tem  como

prosperar,  uma  vez  que  entra  a  disciplinar  matéria  já  devidamente  tratada  em

disposições jurídicas de caráter nacional,  vale dizer, aplicáveis em todo o território

brasileiro.

Ressalte-se que a proposição em exame foi baixada em diligência ao Detran-MG,

que se manifestou contrariamente a sua aprovação, sob a alegação de que o órgão,

em consonância com a legislação que rege a matéria,  já exige a observância das

condições  de  acessibilidade  às  pessoas  com  necessidades  especiais  quando  do

credenciamento das empresas denominadas “clínicas médicas e psicológicas”, com

exigência, inclusive, de laudo pericial.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.232/2011.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  André Quintão, relator - Luiz Henrique - Duilio de
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Castro - Cabo Júlio - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 26/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Délio  Malheiros,  a proposição em epígrafe  “estabelece

punições para servidor público que se recusar a se submeter ao teste de alcoolemia

em fiscalização de trânsito”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  10/4/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Administração  Pública  para  receber

parecer, nos termos do art. 192 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição em comento tem por escopo estabelecer penalidades administrativas

para  os  servidores  públicos  que  se  opuserem  ao  teste  de  alcoolemia,  quando

solicitado pela autoridade de trânsito, em razão de envolvimento em acidente ou em

fiscalização  de  trânsito.  As  penalidades  previstas  são  as  seguintes:  repreensão,

suspensão, destituição de função, demissão e demissão a bem do serviço público. A

punição a ser aplicada ao agente público ficará condicionada à natureza da infração e

à atividade exercida pelo servidor e será precedida de processo administrativo.

O projeto determina ainda que as autoridades de trânsito ficam obrigadas a notificar

o órgão de lotação do servidor sobre a recusa de realizar o teste de alcoolemia. Além

disso,  enquanto  não for  julgado o processo administrativo,  o servidor  público  fica

proibido de conduzir veículo da frota oficial do Estado ou de terceiros que estiver à

disposição do poder público.

Apesar da preocupação do autor com o comportamento exemplar dos profissionais

da  administração  pública,  o  projeto  contém  vício  formal  de  inconstitucionalidade,

conforme demonstraremos ao longo desta fundamentação.

A Constituição  Federal,  no  §  1º  do  art.  61,  enumera  as  matérias  de  iniciativa

privativa do Presidente da República, entre as quais se destacam as normas relativas
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a  “servidores  públicos  da  União  e  Territórios,  seu  regime  jurídico, provimento  de

cargos, estabilidade e aposentadoria” (destaque nosso).

Regime jurídico dos servidores públicos, tradicionalmente chamado de Estatuto dos

Servidores Públicos Civis,  é  o conjunto  de princípios  e regras que disciplinam as

relações entre o poder público e seus agentes. Abrange, portanto, os requisitos de

ingresso  no  serviço  público,  os  direitos,  deveres,  obrigações,  impedimentos  e

penalidades  a  que  se  submetem  os  profissionais  da  administração  pública  no

exercício de suas atividades. Nessa linha de raciocínio, toda regra de direito que fixa

penalidades administrativas para os  servidores reveste-se de natureza estatutária,

razão  pela  qual  dependeria  da  discricionariedade  política  do  Chefe  do  Poder

Executivo,  não  podendo  o  processo  legislativo  ser  instaurado  por  membro  da

Assembleia Legislativa. Nesse ponto, assinale-se que as penas previstas no projeto

já constam no art.  244 da Lei nº 869, de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos

Funcionários Públicos Civis do Estado, o que demonstra a natureza estatutária da

proposição em exame. A citada norma, formalmente elaborada com base no processo

legislativo ordinário, passou a ter o “status” de lei complementar por força do art. 65, §

2º, III, da Carta mineira, entre outros diplomas legislativos.

As regras de iniciativa privativa constantes na Constituição da República funcionam

como  diretrizes  a  serem  observadas  pelos  Estados  e  Municípios,  com  base  no

princípio da simetria. Assim, os assuntos que se incluem na competência exclusiva do

Presidente da  República no plano federal,  como é  o caso do regime jurídico dos

servidores públicos da União, no âmbito dos Estados, enquadram-se na iniciativa do

Governador do Estado e, no plano municipal, na competência privativa do Prefeito

Municipal. Este é, aliás, o posicionamento que tem sido expressado pelo Supremo

Tribunal  Federal,  guardião  da  Constituição  e  principal  intérprete  do  ordenamento

jurídico, ao apreciar a constitucionalidade de assuntos dessa natureza.

A  título  de  exemplificação,  o  mencionado  Tribunal,  no  julgamento  de  agravo

regimental no Recurso Extraordinário nº 554.536, relatado pelo Ministro Eros Grau,

manifestou-se da seguinte forma:

“Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Artigo 61, § 1º, da CB/88.

Competência privativa. Chefe do Poder Executivo. Legislação local. Fatos e provas.
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Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 1.  O Supremo Tribunal Federal

fixou  jurisprudência  no  sentido  de  que  o  art.  61,  §  1º,  da  Constituição  do  Brasil

confere  ao  Chefe  do  Poder  Executivo  a  competência  privativa  para  iniciar  os

processos de elaboração de textos legislativos que disponham sobre a criação de

cargos,  funções  ou  empregos  públicos  na  Administração  Direta  e  Autárquica,  o

aumento da respectiva remuneração, bem como os referentes a servidores públicos

da União e dos Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e

aposentadoria. Esta cláusula da reserva de iniciativa, inserta no § 1º do art. 61 da

Constituição de 1988, é corolário do princípio da harmonia e interdependência entre

os Poderes, sendo de compulsória observância pelos entes federados, inclusive no

exercício do poder reformador que lhes assiste. Precedentes. 2. Para dissentir-se do

acórdão recorrido seria necessário o reexame de legislação local e de fatos e provas,

circunstâncias que impedem a admissão do recurso extraordinário ante os óbices das

Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega

provimento” (destaque nosso).

Por  outro  lado,  ressalte-se  que,  embora  o  projeto  institua  penalidades

administrativas decorrentes de infração de trânsito, a saber, a recusa em se submeter

ao “bafômetro”, como é popularmente conhecido o teste de alcoolemia, não se trata

de norma de trânsito propriamente dita, aplicável à generalidade das pessoas, e, sim,

de  regra  de  aplicação  restrita  no  âmbito  da  administração  pública.  Isso  porque

apenas os agentes que têm relação profissional com o Estado estariam sujeitos à

incidência do comando legal. Se a proposição contivesse normas de trânsito, o vício

de inconstitucionalidade estaria presente da mesma forma, embora, nesse caso, a

ofensa seria à competência privativa da União para legislar sobre a matéria.

Dessa forma, verifica-se que não basta a utilização da espécie legislativa adequada

para o estabelecimento de penalidades administrativas para os servidores públicos,

qual  seja,  a  lei  complementar.  É  necessário  que  o  procedimento  legislativo  seja

deflagrado pela autoridade dotada de competência constitucional para tanto, no caso,

o Chefe do Poder Executivo, visto que o assunto tem relação direta com o regime

jurídico dos servidores estatais.

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

ilegalidade do Projeto de Lei Complementar nº 26/2012.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - André Quintão - Cabo

Júlio - Luiz Henrique - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.466/2012

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de

Santo Antônio do Grama.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a

Emenda  nº  1,  que  apresentou.  Vem  agora  a  este  órgão  colegiado  para  receber

parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso

XII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.466/2012, em seu art. 1º, determina a desafetação do bem

público constituído pelo trecho da Rodovia AMG-1715 que liga o Município de Santo

Antônio  do  Grama  à  MG-329,  com  1,5km  de  extensão,  do  Km  13,9,  onde  está

localizado o pórtico de entrada do perímetro urbano desse Município, até seu final; no

art. 2º, autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de Santo Antônio do Grama,

para que passe a integrar seu perímetro urbano como via urbana; e, por fim, no art. 3º

prevê  a  reversão  do  bem  ao  patrimônio  do  doador  se,  no  prazo  de  cinco  anos

contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe for dada a destinação

prevista.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº 1, com o propósito de alterar o trecho objeto da proposição, de 1,5km

para  1km,  atendendo à  sugestão do Departamento  de  Estradas  de Rodagem  de

Minas Gerais - DER-MG.

O autor da matéria, em sua justificação, esclarece que o trecho já está inserido no
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perímetro urbano do Município de Santo Antônio do Grama e, por isso, é importante

que  esse  ente  federativo  assuma  definitivamente  a  responsabilidade  por  sua

manutenção e conservação, a fim de garantir a autonomia municipal e de atender aos

anseios de seus munícipes.

As  rodovias  estaduais  estão  submetidas  à  jurisdição  do  DER-MG,  que  é  uma

autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop.

O art.  3º  da  Lei  nº  11.403,  de  1994,  que organiza  a  instituição e  enumera suas

atribuições,  entre  as  quais  se  destaca  a  competência  para  “executar,  direta  e

indiretamente,  os  serviços  de  projetos,  implantação,  pavimentação,  conservação,

recuperação e  melhoramento em estradas  de rodagem sob sua jurisdição ou em

outras  rodovias  e  portos  fluviais,  mediante  convênio  com as  entidades  de  direito

público  interessadas,  assegurada  a  proteção  ao  meio  ambiente,  nos  termos  da

legislação própria”.

É importante esclarecer que, para a doação de determinado bem imóvel do Estado,

é imprescindível sua desafetação, ou seja, a perda de sua finalidade pública. Esta

ocorre  normalmente  na  própria  lei  que  autoriza  a  transferência  do  bem,  seja  de

maneira explícita, conforme consta no art. 1º do projeto em análise, seja de forma

implícita, quando não há referência expressa à desafetação.

Cabe observar, ainda, que a doação do referido trecho da Rodovia AMG-1715 para

o Município de Santo Antônio do Grama não implicará alteração na natureza jurídica

do bem público, que voltará a ser afetado com a utilização do percurso como via

urbana.

A modificação básica incidirá sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar

o domínio público municipal e, consequentemente, será o Município que assumirá a

responsabilidade pelas obras de manutenção e conservação da via.

Sendo assim, entendemos que a proposição em exame merece ser aprovada por

esta  Casa,  uma vez  que  vai  ao  encontro  do  interesse  dos  cidadãos  do  referido

Município.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.466/2012 com

a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Ivair  Nogueira, Presidente e relator -  Anselmo José Domingos - Paulo Guedes -

Celinho do Sinttrocel.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.252/2012

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “altera a Lei nº

15.467, de 13 de janeiro de 2005, que institui as carreiras do Grupo de Atividades de

Cultura do Poder Executivo, e dá outras providências.”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 14/6/2012, foi o projeto de lei distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da proposição na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Por sua vez, as Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária opinaram pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1 da

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de

Administração Pública.

A requerimento do Deputado Elismar Prado, publicado em 26/10/2012, no “Diário do

Legislativo”, foi também o projeto distribuído à Comissão de Cultura.

A Comissão de Cultura opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo

nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de

Administração Pública.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1, retorna

agora o projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do

art. 102, VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto  de lei  em análise  propõe a  reestruturação dos quadros  funcionais  da

Fundação TV Minas -  Cultural  e  Educativa  -  TV Minas,  por  meio da  criação dos

cargos de Analista de TV e Técnico de TV.
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Para tanto, o projeto transforma cargos das carreiras de Gestor de Cultura e de

Técnico de Cultura em 124 cargos da carreira de Analista de TV e 171 cargos de

Técnico de TV, respectivamente. Em virtude de tais transformações, são propostas

alterações à Lei nº 15.467, de 2005, especialmente em seus anexos, com o intuito de

se estabelecer o quantitativo de cargos das carreiras criadas e transformadas.

O  projeto  estabelece  também  regras  referentes  à  escolaridade  exigida  para

ingresso nas carreiras de Analista e de Técnico de TV.

Constam ainda no projeto as tabelas de vencimento básico das carreiras criadas,

que passam a ser previstas na Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005.

Propõe-se também a criação de um cargo em comissão de Diretor, destinado à

Administração Superior da TV Minas, bem como a criação de 87 cargos do Quadro

Geral  de  Cargos  de  Provimento  em  Comissão  do  Grupo  de  Direção  e

Assessoramento da Administração Autárquica e Fundacional do Poder Executivo -

DAI -, de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 2005.

Destaquem-se também a criação de 145 funções gratificadas - FGIs -, destinadas

ao desempenho de funções de confiança, cujos níveis e valores são os estabelecidos

no Anexo II  da Lei  Delegada nº 175,  de 2005,  e a instituição de 14 gratificações

temporárias estratégicas - GTEs.

A transformação de cargos de provimento efetivo, prevista no projeto, está sendo

utilizada como um instrumento para a reorganização da TV Minas. Ademais, a criação

dos  cargos  de  provimento  em  comissão,  das  funções  gratificadas  e  das  GTEs  é

medida que vai ao encontro do princípio da eficiência, previsto na Constituição do

Estado.

O projeto foi amplamente discutido pelas Comissões que o analisaram em 1º turno,

tendo sido aprovado na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, que corrigiu impropriedades de técnica legislativa verificadas

em  seu  texto  e  propôs  outros  aprimoramentos.  Entre  eles,  pode-se  destacar  a

previsão da regra de posicionamento dos servidores nas carreiras instituídas pelo

projeto.  A  Comissão  de  Administração  Pública  apresentou  a  Emenda  nº  1  ao

Substitutivo  nº  1,  condensando  duas  propostas  de  emendas  encaminhadas  pelo

Governador do Estado, as quais criavam um cargo em comissão de Diretor Executivo
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destinado à Administração Superior da TV Minas e atualizavam o quadro de cargos

em comissão desse setor, fixando a remuneração do cargo de Diretor Executivo a ser

criado.

Vale  ainda  destacar  que,  conforme  registrado  nos  pareceres  de  1º  turno,  as

medidas  decorrentes  do  projeto  estão  em consonância  com a  Lei  Complementar

Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conclusão

Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.252/2012

na forma do vencido em 1º turno.

PROJETO DE LEI Nº 3.252/2012

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005, que institui as carreiras do Grupo

de Atividades de Cultura do Poder Executivo, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam acrescentados ao art. 1º da Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005,

os seguintes incisos XV e XVI:

“Art. 1º - (...)

XV - Analista de TV;

XVI - Técnico de TV.”.

Art. 2º - O inciso III do art. 3º da Lei nº 15.467, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

III - na TV Minas -- Cultural e Educativa - TV Minas:

a) Analista de TV;

b) Técnico de TV;

c) Auxiliar de Cultura;”.

Art. 3º - O inciso I do art. 8º da Lei nº 15.467, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8º - (...)

I - trinta ou quarenta horas, conforme definido no edital do concurso público, para os

cargos das carreiras de Gestor de Cultura, Técnico de Cultura, Analista de Gestão
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Artística,  Técnico  de  Gestão  Artística,  Analista  de  Gestão,  Proteção  e  Restauro,

Técnico de Gestão, Proteção e Restauro, Analista de TV e Técnico de TV.”.

Art. 4º - Os incisos I e II do art. 10 da Lei nº 15.467, de 2005, passam a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 10 - (...)

I - nível superior, conforme edital do concurso público, para as carreiras de Gestor

de  Cultura,  de  Analista  de  Gestão  Artística,  de  Analista  de  Gestão,  Proteção  e

Restauro  e  Analista  de  TV,  e  nível  superior  ou  registro  em órgão competente  da

profissão para as carreiras de Professor de Arte, de Músico Instrumentista, de Músico

Cantor e de Bailarino;

II - nível intermediário, conforme edital do concurso público, para as carreiras de

Técnico de Cultura, Técnico de Gestão, Proteção e Restauro,  Técnico de Gestão

Artística e Técnico de TV.”.

Art. 5º - Ficam transformados cento e vinte e quatro cargos da carreira de Gestor de

Cultura, instituída pela Lei  nº  15.467,  de 2005,  lotados na Fundação TV Minas --

Cultural e Educativa - TV Minas, em cento e vinte e quatro cargos da carreira de

Analista de TV.

Parágrafo único - Em função das transformações de cargos de que trata o “caput”, a

quantidade de cargos da carreira de Gestor de Cultura, constante no item I.1.1 do

Anexo I da Lei nº 15.467, de 2005, passa a cento e oitenta e dois.

Art. 6º - Ficam transformados cento e setenta e um cargos da carreira de Técnico

de Cultura, instituída pela Lei nº 15.467, de 2005, lotados na Fundação TV Minas -

Cultural e Educativa -  TV Minas, em cento e setenta e um cargos da carreira de

Técnico de TV.

Parágrafo único - Em função das transformações de cargos de que trata o “caput”, a

quantidade de cargos da carreira de Técnico de Cultura, constante no item I.1.2 do

Anexo I da Lei nº 15.467, de 2005, passa a cento e setenta e um.

Art. 7º - Os cinco cargos correspondentes às funções públicas da carreira de Gestor

de  Cultura  e  os  seis  cargos  correspondentes  às  funções  públicas  da  carreira  de

Técnico  de  Cultura,  cujos  detentores  tiverem  sido  efetivados  em  decorrência  do

disposto nos arts.  105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais  Transitórias,
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acrescentados pela Emenda à Constituição nº 49, de 13 de junho de 2001, ficam

transformados, respectivamente, em cinco cargos da carreira de Analista de TV e em

seis cargos de Técnico de TV, na Fundação TV Minas - Cultural e Educativa - TV

Minas.

Art. 8º - Ficam acrescentados ao Anexo I da Lei nº 15.467, de 2005, os itens I.1.5 e

I.1.6, na forma do Anexo I desta lei.

Art. 9º - Ficam acrescentados ao Anexo II da Lei nº 15.467, de 2005, os seguinte

itens II.1.5 e II.1.6, na forma do Anexo II desta lei.

Art. 10 - O item III.1 do Anexo III da Lei nº 15.467, de 2005, passa a vigorar na

forma do Anexo III desta lei.

Art. 11 - Ficam acrescentados ao Anexo VII da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de

2005, os itens VII.1.5 e VII.1.6, na forma do Anexo IV desta lei.

Art. 12 - O servidor que teve seu cargo transformado nos termos dos arts. 5º, 6º e

7º desta lei será posicionado no mesmo nível e grau em que se encontrar na data de

publicação desta lei.

Art. 13 - Ficam criados, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão

de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, os seguintes

cargos destinados à Fundação TV Minas - Cultural e Educativa - TV Minas:

I - um cargo de Diretor da Administração Superior;

II - noventa e três cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração

Autárquica e Fundacional do Poder Executivo;

III - um cargo de Diretor Executivo.

Art. 14 - Ficam extintos, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão

de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 2007, seis cargos lotados na TV

Minas.

Art. 15 - Ficam criadas e destinadas à TV Minas:

I - cento e quarenta e cinco funções gratificadas - FGIs -, de que trata o art. 8º da

Lei Delegada nº 175, de 2007;

II - quatorze gratificações temporárias estratégicas - GTE -, de que trata o art. 12 da

Lei Delegada nº 175, de 2007.

Art. 16 - Em função do disposto nos arts. 13, 14 e 15, o item V.33 do Anexo V da Lei
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Delegada nº 175, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo V desta lei.

Art. 17 - Os cargos, funções gratificadas e gratificações temporárias estratégicas

transformados, extintos e criados por esta lei serão identificados em decreto.

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(a que se refere o art. 8º da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 41, 43 e 45 da Lei nº

15.467, de 13 de janeiro de 2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Cultura

I.1 - SEC, FAOP e TV MINAS:

(...)

I.1.5 - Analista de TV

Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais

*  -  A Estrutura  da  Carreira  de  Analista  de  TV,  carga  horária  30  ou  40  horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 15.5.2013.

I.1.6 - Técnico de TV

Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais

*  -  A Estrutura  da  Carreira  de  Técnico  de  TV,  carga  horária  30  ou  40  horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 15.5.2013.

ANEXO II

(a que se refere o art. 9º da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 4º da Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005)

Atribuições dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividade de Cultura

II.1 - SEC, FAOP e TV MINAS

(...)

II.1.5  -  Analista  de  TV:  elaborar,  coordenar  e  executar  programas,  projetos  e

atividades administrativas e/ou de natureza técnica na TV Minas, que visem à gestão

do conteúdo da programação cultural e educativa e à difusão de conteúdo sem fins

comerciais,  para  consecução  da  política  estadual  estabelecida  para  a  televisão
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cultural e educativa, conforme as competências de sua respectiva área de atuação,

sob direção.

II.1.6 -  Técnico de TV: Auxiliar  e/ou executar  atividades administrativas e ou de

natureza técnica na TV Minas,  que visem à gestão do conteúdo da programação

cultural e educativa e à difusão de conteúdo sem fins comerciais, para consecução da

política  estadual  estabelecida  para  a  televisão  cultural  e  educativa,  conforme  as

competências de sua respectiva área de atuação, sob coordenação.”.

ANEXO III

(a que se refere o art. 10 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO III

(a que se refere o § 5º do art. 48 da Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005)

Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição nº 49,

de 2001, e de Funções Públicas não Efetivadas

III.1 - SEC, FAOP e TV MINAS

* - O Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição

nº 49, de 2001, e de Funções Públicas não Efetivadas da SEC, FAOP e TV MINAS foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 15.5.2013.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 12 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO VII

(a que se refere o inciso VII do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

Tabelas de Vencimento Básico dos Servidores das Carreiras do Grupo de Atividades

de Cultura

VII.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE ESTADO DE CULTURA - SEC -,  FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO -

FAOP - E FUNDAÇÃO TV MINAS - CULTURAL E EDUCATIVA - TV MINAS

VII..1.5 - CARREIRA DE TÉCNICO DE TV

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A carreira de Técnico de TV, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 15.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS
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* - A carreira de Técnico de TV, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 15.5.2013.

VII.1.6 - CARREIRA DE ANALISTA DE TV

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A carreira de Analista de TV, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 15.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A carreira de Analista de TV, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 15.5.2013.

ANEXO V

(a que se refere o art. 17 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada nº

175, de 26 de janeiro de 2007)

(...)

V.33 - FUNDAÇÃO TV MINAS - CULTURAL E EDUCATIVA - TV MINAS

V.33.1 - CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

* - O quadro com a denominação, quantitativo, código e vencimento dos cargos em

comissão  da  Administração  Superior  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

15.5.2013.

V.33.2  -  QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO - DAI

*  -  O quadro  com a  espécie,  nível  e  quantitativo  de  cargos  de  provimento  em

comissão do Grupo de Direção e Assessoramento - DAI foi publicado no “Diário do

Legislativo”, de 15.5.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS - FGI

*  -  O  quadro  com  a  espécie,  nível  e  quantitativo  de  Funções  Gratificadas  foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 15.5.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS - GTE

*  -  O  quadro  com  a  espécie,  nível  e  quantitativo  de  Gratificações  Temporárias

Estratégicas foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 15.5.2013.
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Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Gustavo Corrêa, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Duilio de Castro - Inácio

Franco.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.878/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Presidente do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado de Minas  Gerais,  o

projeto  de  lei  em  epígrafe  fixa o  percentual  de  revisão anual  dos vencimentos  e

proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais relativa ao

ano de 2013.

Aprovado no 1° turno na forma original, vem agora o projeto a esta Comissão para

receber parecer de 2º turno, nos termos regimentais.

Fundamentação

O projeto em análise fixa em 5% o índice de revisão anual dos vencimentos dos

servidores do Poder Judiciário para o ano de 2013, nos termos do art. 37, inciso X, da

Constituição da República. A partir de 1º de maio de 2013, o valor do padrão PJ-01,

constante  do  item  “b”  da  Tabela  de  Escalonamento  Vertical  de  Vencimentos  dos

servidores do Poder Judiciário do Estado que compõe o Anexo X da Lei nº 13.467, de

2000, passará a ser de R$956,06.

Durante  a  tramitação  do  projeto  de  lei,  o  presidente  do  Tribunal  de  Justiça

encaminhou a esta Casa ofício em que solicita a realização de alterações no projeto,

quais sejam: a alteração do percentual de reajuste para 6,42%, passando o valor do

padrão  PJ-01,  constante  do  item  “b”  da  Tabela  de  Escalonamento  Vertical  de

Vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado que compõe o Anexo X da

Lei  nº  13.467,  de  2000,  a  ser  de R$968,99.  Além disso,  o  presidente  solicitou a

instituição de abono de permanência no valor de R$130,00, que não constituirá base

de  cálculo  para  nenhuma  vantagem  remuneratória,  salvo  gratificação  natalina  e

adicional de férias, a serem reajustados com vigência e percentual idênticos aos que

forem estabelecidos para a revisão anual.  O referido ofício veio acompanhado do

impacto orçamentário das medidas propostas.

No que compete a esta Comissão analisar, entendemos que a implementação das
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alterações  propostas  implica  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,

estando,  portanto,  condicionada  aos  limites  constitucionais  e  legais.  A  Lei

Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  Lei  de Responsabilidade Fiscal  -  LRF -,

define a despesa total com pessoal em seu art. 18 e, nos arts. 19 e 20, estabelece

limitações para tais gastos.

O art. 20, II,  “b”,  da LRF dispõe que o total de despesa com pessoal do Poder

Judiciário dos Estados não poderá exceder a 6% da Receita Corrente Líquida - RCL.

Além disso, o parágrafo único do art. 22 estabelece o patamar de 5,7% como limite

prudencial, a partir do qual deverão ser adotadas medidas corretivas para evitar que

seja atingido o limite máximo. Entre elas, está a proibição de aumento, reajuste ou

adequação  de  remuneração  a  qualquer  título,  ressalvada  a  revisão  geral  anual

prevista no inciso X do art. 37 da Constituição da República.

Em cumprimento ao que determina a LRF, o Tribunal de Justiça enviou a esta Casa

ofício apresentando o impacto orçamentário-financeiro decorrente da implementação

das alterações solicitadas para o exercício de 2013. De acordo com o referido ofício,

o impacto orçamentário-financeiro decorrente da implementação dos reajustes para o

exercício de 2013 será de R$111.868.255,71.

Conforme  Relatório  de  Gestão  Fiscal  referente  ao  3º  quadrimestre  de  2012,

publicado no Diário do Judiciário Eletrônico e no Diário Eletrônico da Justiça Militar

em 29/1/2013, as despesas com pessoal do Poder Judiciário encontram-se dentro

dos  limites  legais.  Em  relação  ao  exercício  de  2013,  adicionando-se  o  valor  do

impacto financeiro da proposta ao valor previsto para as despesas com pessoal do

Poder Judiciário para 2013 pela Lei nº 20.625/2013, Lei Orçamentária Anual - LOA -,

o valor ainda permanece inferior ao limite prudencial, considerando-se a RCL prevista

na mencionada lei.

Destaque-se que a proposição em tela atende também ao disposto no art. 169, II,

da Constituição da República,  que vincula a concessão de qualquer vantagem ou

aumento de remuneração a autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias

- LDO -, que já concede tal autorização em seu art. 14.

Ressaltamos ainda que, por força do art. 169, § 1º, I, da Constituição da República,

a  aplicação  da  proposta  em  análise  está  condicionada  à  existência  de  dotação
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orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Assim,  apresentamos  ao  final  do  parecer  o  Substitutivo  nº  1,  com  o  intuito  de

incorporar as solicitações de alteração do presidente do Tribunal de Justiça ao projeto

de lei original.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.878/2013, no 2°

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, relativa ao ano de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - A partir  de 1º de maio de 2013, o valor  do padrão PJ-01 da Tabela de

Escalonamento Vertical de Vencimentos constante do item “b” do Anexo X da Lei nº

13.467, de 12 de janeiro de 2000, fica reajustado em 6,42% (seis vírgula quarenta e

dois por cento), passando a ser de R$968,99 (novecentos e sessenta e oito reais e

noventa  e  nove  centavos),  nos  termos  do  art.  37,  inciso  X,  da  Constituição  da

República e do art. 1º da Lei nº 18.909, de 31 de maio de 2010.

Art. 2º - Fica assegurado aos servidores do Poder judiciário, a partir de 1º de agosto

de 2013, abono mensal no valor de R$130,00 (cento e trinta reais).

§ 1º - O abono a que se refere o “caput” não constituirá base para o cálculo de

nenhuma vantagem  remuneratória,  salvo  a  gratificação  natalina  e  o  adicional  de

férias.

§ 2º - O valor do abono a que se refere este artigo será reajustado, a partir do ano

de 2014, com vigência e percentual idênticos aos que forem estabelecidos para a

revisão anual.

Art. 3º - O disposto nesta lei não se aplica:

I - ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º

e 17 do art. 40 da Constituição Federal e sejam reajustados na forma prevista no § 8º

do mesmo artigo;

II - ao servidor de que trata o art. 9º da Lei Complementar Estadual nº 100, de 5 de

novembro de 2007.
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Art.  4º  -  As  despesas  resultantes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  das

dotações orçamentárias consignadas ao Poder Judiciário do Estado.

Art. 5º - A implementação do disposto nesta lei observará o previsto no art. 169 da

Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº

101, de 4 de maio de 2000.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adalclever Lopes - Sebastião

Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.511/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n°  3.511/2012,  de autoria  do Deputado  Inácio Franco,  que dá

denominação ao trecho da Rodovia MG-423 que liga o Município de Papagaios ao

entroncamento com a BR-352, no Município de Pitangui, foi aprovado em turno único,

na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.511/2012

Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-423 que liga o Município de Papagaios

ao entroncamento com a BR-352, no Município de Pitangui.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominado Hebe Maria Reis o trecho da Rodovia MG-423 que liga o

Município de Papagaios ao entroncamento com a BR-352, no Município de Pitangui.

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

Sala das Comissões, 17 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Duarte Bechir, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.629/2012

Comissão de Redação
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O Projeto  de  Lei  n°  3.629/2012,  de  autoria  do  Governador  do  Estado, que dá

denominação ao túnel  de acesso à Cidade Administrativa Presidente Tancredo de

Almeida Neves, localizado na Rodovia MG-010, no Município de Belo Horizonte, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.629/2012

Dá denominação ao túnel de acesso à Cidade Administrativa Presidente Tancredo

de Almeida Neves, localizado na Rodovia MG-010, no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominado Arquiteto Oscar Niemeyer o túnel de acesso à Cidade

Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves, localizado na Rodovia MG-

010, no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Gustavo Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.801/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.801/2013, de autoria do Deputado  Rômulo Veneroso, que

declara  de  utilidade  pública  a  Fundação  Educativa  e  Cultural  Nossa  Senhora  do

Rosário,  com sede no Município de Betim, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.801/2013
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Declara de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural Nossa Senhora do

Rosário, com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural Nossa

Senhora do Rosário, com sede no Município de Betim.

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

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - João Leite, relator - Luiz Humberto Carneiro.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2013

ATAS

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 14/5/2013

Presidência dos Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência: Mensagens nºs 446 e 447/2013 (encaminhando o Projeto de Lei

Complementar  nº  41/2013  e  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.843/2013,

respectivamente), do Governador do Estado - Ofício nº 28/2013 (encaminhando os

Demonstrativos da Despesa com Pessoal, referentes a 2012, republicados no Diário

Oficial de Contas de 30/4/2013, tendo em vista incorreção verificada na publicação

anterior), do Presidente do Tribunal de Contas - Ofício nº 12/2013 (encaminhando o

Projeto  de  Lei  nº  4.059/2013),  do  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  -  Ofício  nº

24/2013,  do  Governador  do  Estado  -  Ofício  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar nº 42/2013 - Projetos de

Lei  nºs  4.060  a  4.075/2013  -  Projetos  de  Resolução  nºs  4.076  a  4.079/2013  -

Requerimentos  nºs  4.701  a  4.727/2013  -  Comunicações:  Comunicações  dos

Deputados Sávio Souza Cruz e Sebastião Costa - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados Fabiano Tolentino,  Rômulo Viegas,  Duarte Bechir,  João Leite e Carlos

Pimenta - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Questão de

ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Adalclever Lopes - Almir Paraca -

Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Genaro -

Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Henrique - Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva

- Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio

Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
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João Vítor Xavier - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza

Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Mário Henrique Caixa - Marques Abreu -  Paulo Guedes -  Paulo Lamac -  Rogério

Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h5min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Neider Moreira, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  1º-Secretário  "ad  hoc",  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 446/2013*

Belo Horizonte, 9 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,

projeto de lei que institui a gratificação de incentivo ao exercício continuado para os

policiais civis do Estado de Minas Gerais.

É cediço que o policial civil que se encontra no ápice da carreira detém alto nível de

qualificação e grande experiência, qualidades que podem contribuir, de forma efetiva,

para a melhoria dos serviços públicos prestados à sociedade. Desse modo, cabe ao

Estado incentivá-lo, mediante retribuição pecuniária, ao exercício continuado de suas

atividades,  com  o  que  se  contribui,  também,  para  a  valorização  da  carreira  e  a
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melhoria da gestão.

A criação de gratificação tal como ora se propõe, além de prestigiar a qualificação e

a  experiência,  tem  por  finalidade  garantir  o  equilíbrio  do  quadro  de  pessoal  da

instituição,  valorizando o  conjunto de conhecimentos e habilidades que o servidor

tenha  adquirido  no  exercício  de  suas  atividades  e  que  se  reverterá  no

aperfeiçoamento da atividade de polícia e proveito da sociedade mineira.

Por fim, para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço anexar a Exposição

de Motivos elaborada pelo Secretário de Estado de Defesa Social.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de motivos à proposta legislativa que institui incentivo ao exercício

continuado no âmbito das carreiras da Polícia Civil de Minas Gerais

No  final  da  década  de  90,  em  sede  constitucional,  foi  instituída  reforma

previdenciária,  introduzindo  mecanismos  normativos  que  viabilizassem  o  sistema

previdenciário público no País. Posteriormente, através da Emenda Constitucional nº

41/03, outras importantes modificações foram efetivadas no sistema previdenciário

pátrio.  No  bojo  dessas  transformações,  foi  instituído  o  denominado  “Abono

Permanência”,  como  forma  de  estimular  a  continuidade,  na  atividade  laboral,

daqueles servidores públicos que, tendo atingido todos os requisitos do art. 40, § 1º,

inc.  III,  alínea  'a',  para  sua aposentadoria,  permanecessem  no  exercício  de  suas

atividades,  através  da  desconsideração  do  respectivo  desconto  previdenciário  ou

mediante o pagamento de determinado valor sobre seu vencimento básico.

Em Minas Gerais, o referido benefício normativo foi amplamente disseminado entre

as Instituições públicas. Contudo, em face do caráter especial da aposentadoria dos

Policiais  Civis,  não  foram  eles  contemplados  com  qualquer  estímulo  para  a

continuidade.

A  natureza  da  atividade  do  policial  civil  determina  uma  projeção  temporal

diferenciada de carreira, razão pela qual são previstos na Constituição da República

requisitos igualmente diferenciados de idade e de tempo de contribuição para fins de
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aposentadoria daqueles agentes públicos.

Nas condições que são próprias da missão do policial civil, sujeito a intensa pressão

e a desgastes físicos  e  psicológicos,  a  disposição de continuar  bem prestando o

serviço deve ser premiada pelo Estado.

Com  efeito,  não  há  como  se  desconsiderar  a  contribuição  dada  por  esses

profissionais cuja experiência repercute positivamente na instituição da Polícia Civil,

sendo certo que o Estado vem empenhando grande esforço na recomposição dos

respectivos quadros institucionais.

Sem embargo da previsão constitucional  do benefício  de  caráter  previdenciário,

reserva-se  ao  Estado  a  possibilidade  de  criação  de  incentivos  de  carreira  e  de

exercício, como o que ora se propõe em conformação compatível com a lógica do

referido benefício constitucional, até porque, após o incremento das condições do art.

40, o servidor terá oportunidade de se valer do benefício de permanência segundo a

norma constitucional.

Nesse  desiderato,  é  que  se  propõe  a  instituição  do  “Incentivo  ao  Exercício

Continuado”,  para  as  carreiras  dos  policiais  civis,  como  forma  de  valorizar  a

experiência dos profissionais e como mecanismo de gestão, com vistas a evitar a

perda  de  efetivos  naquela  importante  instituição,  o  que  muito  contribuirá  para  o

Sistema de Defesa Social de nosso Estado.

Belo Horizonte, 9 de maio de 2013.

Rômulo de Carvalho Ferraz, Secretário de Estado de Defesa Social.

Segue  abaixo,  com  vistas  à  instrução  do  PLC a  ser  encaminhado  à  ALMG,  a

estimativa  de  impacto  da  concessão  da  Gratificação  de  Incentivo  ao  Exercício

Continuado. A estimativa está no limite máximo do impacto, considerando que leva

em conta o universo de todos os servidores potencialmente aptos para a percepção

da referida gratificação.

Impacto mensal

(informado pela polícia civil)
Impacto anual

Delegado 599.398,17 7.792.176,17

Médico Legista 96.284,46 1.251.697,98
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Perito 298.525,05 3.880.825,69

Escrivão 305.967,62 3.977.579,10

Investigador 1.485.824,23 19.315.714,95

Total 2.785.999,53 36.217.993,89

Maria Thais da Costa Oliveira Santos, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 41/2013

Institui a gratificação de incentivo ao exercício continuado para os policiais civis do

Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - O policial civil que tenha cumprido as exigências para a aposentadoria de

que trata o art. 20-B da Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005, e que opte

por  permanecer  em  atividade  fará  jus  a  gratificação  de  incentivo  ao  exercício

continuado equivalente ao valor de um terço de seus vencimentos, até completar as

exigências previstas no artigo 40 da Constituição da República.

Art. 2º - Dá nova redação ao art. 3º da Lei Complementar nº 23, de 26 de dezembro

de 1991:

“Art.  3º  -  O  policial  civil  ocupante de cargo de  nível intermediário da respectiva

carreira  fará jus à promoção por antiguidade, independentemente de vaga,  ao nível

imediatamente superior quando completar as exigências para aposentadoria previstas

no artigo 20-B da Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 447/2013

- A Mensagem nº 447/2013, contendo emendas ao Projeto de Lei nº 3.843/2013, foi

publicada na edição anterior.

OFÍCIO Nº 28/2013

Da Sra. Adriene Andrade, Presidente do Tribunal de Contas, encaminhando,  em
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virtude  de  incorreção  verificada  em  documento  anteriormente  enviado,

demonstrativos de despesa com pessoal que compõem o Relatório de Gestão Fiscal

dessa Corte referente ao período de janeiro a dezembro de 2012. (-  Anexe-se ao

Ofício nº 25/2013, do Tribunal de Contas.)

“OFÍCIO Nº 12/2013*

Belo Horizonte, 9 de maio de 2013.

Senhor Presidente:

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 66, inciso

IV, alínea “a”, e 104, inciso II, da Constituição do Estado de Minas Gerais, o anexo

projeto de lei para fixar o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos

dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, relativa ao ano de

2013, bem para como para instituir um abono mensal em benefício desses mesmos

servidores.

Solicito-lhe que o presente projeto seja anexado ao PL 3.878/2013, na forma do

Regimento Interno dessa Casa Legislativa.

As despesas resultantes do disposto neste projeto de lei serão executadas à conta

de créditos orçamentários adicionais, cujo encaminhamento à apreciação legislativa

já foi solicitado ao Poder Executivo, conforme cópias anexas.

Ao ensejo, apresento-lhe os meus protestos de estima e consideração.

Atenciosas saudações,

Desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente do Tribunal de Justiça

do Estado.

OFÍCIO Nº 162/GAPRE/SEPLAG/2013

Belo Horizonte, 20 de março de 2013.

Senhora Secretária de Estado de Planejamento:

Em  cordial  visita,  dirijo-me a  V.  Exª.  para  solicitar  encaminhamento  urgente  de

projeto  de  lei  à  Assembleia  Legislativa  de  abertura  de  crédito  suplementar  ao

orçamento  do  Tribunal  de  Justiça,  para  atender  às  despesas  de  pessoal,  outras

despesas  correntes e  investimentos,  no  valor  total  de  R$115.322.658,95 (cento  e

quinze milhões, trezentos e doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e

cinco centavos) conforme quadro técnico anexo.
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Cumpre-nos esclarecer que o crédito suplementar destina-se a atender:

I  -  Despesas de Pessoal  e  Encargos  Sociais,  no valor  de  R$1.542.539,49 (um

milhão, quinhentos e quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta

e nove centavos);

II - Despesas de Outras Despesas Correntes, no valor de R$113.747.519,46 (cento

e treze milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e dezenove reais e

quarenta e seis centavos);

III  -  Despesas  de  Investimentos,  no  valor  de  R$32.600,00  (trinta  e  dois  mil  e

seiscentos reais).

Para atender às despesas acima serão utilizados recursos provenientes de:

I - Do excesso de arrecadação dos recursos da contribuição do servidor FUNFIP

em 2012, no valor de R$1.542.539,49 (um milhão, quinhentos e quarenta e dois mil,

quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos);

II - Da anulação de recursos tesouro, no valor de R$22.000.000,00 (vinte e dois

milhões de reais);

III - Da anulação de recursos do déficit atuarial, no valor de R$7.000.000,00 (sete

milhões de reais);

IV - Da arrecadação de recursos provenientes de convênios, ajustes ou acordo no

valor de R$144.088,23 (cento e quarenta e quatro mil, oitenta e oito reais e vinte e

três centavos);

V - Do excesso de arrecadação de recursos da alienação de bens de entidades

estaduais, no valor de R$32.600,00 (trinta e dois mil, seiscentos reais);

VI - Do excesso de arrecadação dos recursos diretamente arrecadados referente

aos convênios de procedência 2, no valor de R$383.807,85 (trezentos e oitenta e três

mil, oitocentos e sete reais e oitenta e cinco centavos);

VII - Do excesso de arrecadação de recursos de convênios com os municípios, no

valor de R$200.432,99 (duzentos mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e

nove centavos);

VIII - Do excesso de arrecadação de recursos de acordos e ajustes de cooperação

mútua com a União e suas entidades, no valor de R$19.190,39 (dezenove mil, cento

e noventa reais e trinta e nove centavos);
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IX - Do saldo financeiro de recursos diretamente arrecadados no exercício de 2012,

no valor de R$54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de reais);

X - Da anulação de recursos diretamente arrecadados do exercício de 2013, no

valor de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Reitero a V. Exa. os meus protestos de estima e consideração.

Desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente.

* - O quadro de suplementação orçamentária do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 16.5.2013.

OFÍCIO Nº 252/GAPRE/SEPLAG/2013

Belo Horizonte, 03 de maio de 2013.

Senhora Secretária de Estado de Planejamento:

Em cordial  visita,  dirijo-me a  V.  Exa.  para  solicitar  encaminhamento  urgente  de

projeto  de  lei  à  Assembleia  Legislativa  de  abertura  de  crédito  suplementar  ao

orçamento  do  Tribunal  de  Justiça,  para  atender  às  despesas  de  pessoal,  outras

despesas correntes e investimentos, no valor total de R$69.622.500,00 (sessenta e

nove  milhões,  seiscentos  e  vinte  e  dois  mil  e  quinhentos  reais)  conforme quadro

técnico anexo.

Cumpre-nos esclarecer que o crédito suplementar destina-se a atender:

I - Despesas de Pessoal e Encargos Sociais, no valor de R$38.000.000,00 (trinta e

oito milhões);

II - Despesas de Outras Despesas Correntes, no valor de R$31.600.000,00 (trinta e

um milhões e seiscentos mil reais);

III  -  Despesas  de  Investimentos,  no  valor  de  R$22.500,00  (vinte  e  dois  mil  e

quinhentos reais).

Para atender às despesas acima serão utilizados recursos provenientes de:

I  -  Da anulação de recursos tesouro,  no valor de R$38.000.000,00 (trinta e oito

milhões de reais);

II - Da anulação de recursos do déficit atuarial, no valor de R$3.000.000,00 (três

milhões de reais);

III - Do excesso de arrecadação de recursos da alienação de bens de entidades

estaduais, no valor de R$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais);
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IV - Do saldo financeiro de recursos diretamente arrecadados no exercício de 2012,

no valor de R$28.600.000,00 (vinte e oito milhões e seiscentos mil reais).

Reitero a V. Exa. os meus protestos de estima e consideração.

Desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente.

* - O quadro de suplementação orçamentária do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 16.5.2013.

Ref.: Segunda Proposta de Abertura de Crédito Adicional ao Orçamento do TJMG

Senhor Presidente.

A proposta que ora encaminhamos a V. Exa. é de abertura de créditos adicionais de

suplementação ao orçamento do Tribunal de Justiça, que tem por objetivo atender as

propostas acordadas com a Comissão de Negociação do Tribunal de Justiça e os

dirigentes sindicais na reunião de 18/03/2013.

Nos documentos anexos encontram-se a minuta do ofício de encaminhamento do

pedido de suplementação orçamentária, o quadro de detalhamento das despesas que

sofrerão alterações nos créditos iniciais autorizados.

Embora algumas despesas ainda necessitem de regulamentação, como é o caso

da instituição do abono de R$130,00 mensais a partir de agosto de 2013, a proposta

de abertura de crédito adicional de suplementação alterará o orçamento do Tribunal

em Despesas Correntes e Investimentos e está estimada no valor de R$69,6 milhões

para atendimento das seguintes despesas:

Revisão Geral Anual de 6,42% e Abono de R$130,00

Dentre as propostas acordadas com a Comissão de Negociação e os dirigentes

sindicais, em 18 de abril de 2013, haverá alteração no PL 3.878/2013 que trata da

revisão geral anual para ajustá-lo ao percentual de 6,42%, composto inicialmente em

5% a partir de maio.

Também será instituído abono fixo de R$130,00 mensais,  a partir  de agosto de

2013, para os servidores da ativa e os servidores inativos.

Para atendimento a esses acordos, na atividade de Remuneração de Servidores da

Ativa e Encargos Sociais será acrescentado o valor de R$38 milhões com recursos

provenientes  de  remanejamento  de  outras  despesas  que  estão  compostas  com

recursos do Tesouro Estadual tais como:
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- Auxílio-alimentação de Servidores da Ativa no valor de R$19,5 milhões;

- Auxílio-creche no valor de R$900 mil;

- Proventos de Inativos e Pensionistas no valor de R$10 milhões;

-  Diligências  Judiciais  em  feitos  amparados  pela  Justiça  Gratuita  e  pela

Administração Direta do Estado no valor de R$7,6 milhões.

Proventos de Inativos Civis e Pensionistas

Pela execução orçamentária de janeiro a abril  do corrente ano para a despesas

com Pensionistas do IPSEMG, estimamos, ainda, mesmo após acréscimo de R$7

milhões,  insuficiência orçamentária no valor de R$3 milhões. Para isso, propomos

anulação de recursos da cobertura do déficit atuarial em Proventos de Inativos Civis e

Pensionistas, do grupo de despesas de Pessoal, no valor informado, para o grupo de

despesas de Outras Despesas Correntes.

Aquisição de Veículos

Abertura de crédito adicional em Investimentos, nos recursos de alienação de bens

estaduais, devido a excesso de arrecadação do exercício corrente (apurado em leilão

de venda de veículos antigos), no valor de R$22,5 mil.

À consideração superior.

Em 29 de abril de 2013.

Renato  Cardoso Soares,  Secretário  Executivo  de  Planejamento  e  Qualidade na

Gestão Institucional - Soraya Maria de Oliveira, Gerente do Centro de Controle da

Execução Orçamentária - Hilton Secundino Alves, Diretor Executivo de Finanças e

Execução Orçamentária - Renato César Jardim, Juiz Auxiliar da Presidência.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1031

CECOEX - Centro de Controle da Execução Orçamentária

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO DATA-BASE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA

ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS

* - O quadro com o impacto orçamentário data-base remuneração de servidores da

ativa e encargos sociais foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 16.5.2013.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO DATA-BASE PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E

PENSIONISTAS

* - O quadro com o impacto orçamentário data-base proventos de inativos civis e
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pensionistas foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 16.5.2013.

Soraya  Maria  de  Oliveira,  Gerente  do  Centro  de  Controle  da  Execução

Orçamentária.

PROJETO DE LEI Nº 4.059/2013

Fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, relativa ao ano de 2013.

Art.  1º - A partir  de 1º de maio de 2013, o valor  do padrão PJ-01 da Tabela de

Escalonamento Vertical de Vencimentos constante do item “b” do Anexo X da Lei nº

13.467, de 12 de janeiro de 2000, fica reajustado em 6,42% (seis ponto quarenta e

dois por cento), passando a ser de R$968,99 (novecentos e sessenta e oito reais e

noventa  e  nove  centavos),  nos  termos  do  art.  37,  inciso  X,  da  Constituição  da

República e do art. 1º da Lei nº 18.909, de 31 de maio de 2010.

Art.  2º  -  Fica assegurado aos  servidores  do  Poder  Judiciário,  a partir  de 1º  de

agosto de 2013, abono mensal no valor de R$130,00 (cento e trinta reais).

§ 1º - O abono a que se refere o “caput” não constituirá base para o cálculo de

nenhuma vantagem  remuneratória,  salvo  a  gratificação  natalina  e  o  adicional  de

férias.

§ 2º - O valor do abono a que se refere este artigo será atualizado, a partir do ano

de 2014, com vigência e percentual idênticos aos que forem estabelecidos para a

revisão anual.

Art. 3º - O disposto nesta lei não se aplica:

I - ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º

e 17 do art. 40 da Constituição Federal e sejam reajustados na forma prevista no § 8º

do mesmo artigo;

II - ao servidor de que trata o art. 9º da Lei Complementar Estadual nº 100, de 5 de

novembro de 2007.

Art.  4º  -  As  despesas  resultantes  da  aplicação  desta  Lei  correrão  à  conta  das

dotações orçamentárias consignadas ao Poder Judiciário do Estado.

Art. 5º - A implementação do disposto nesta Lei observará o previsto no art. 169 da

Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº

101, de 4 de maio de 2000.
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Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificação:  O  presente  projeto  de  lei  versa  sobre  a  fixação  do  percentual  de

revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do

Estado, relativa ao ano de 2013.

A nova proposta tem como objetivo cumprir acordo entabulado entre o Tribunal de

Justiça e os sindicatos representativos dos servidores de seus quadros,  conforme

consignado em Ata datada de 18 de abril de 2013, visando por fim à greve deflagrada

a partir do dia 13 de março do corrente ano.

Oportuno consignar que figuraram como mediadores desse acordo, três integrantes

dessa egrégia Assembleia Mineira, quais sejam Deputado Durval Ângelo, Deputado

Sargento Rodrigues e Deputado Rogério Correia.

O art. 1º do projeto fixa o índice de revisão geral, para o ano de 2013, em 6,42%

(seis ponto quarenta e dois por cento), que corresponde à previsão do IPCA para o

período.

Em  razão  da  aplicação  desse  índice,  o  valor  do  padrão  PJ-01  da  Tabela  de

Escalonamento Vertical de Vencimentos, constante do item “b” do Anexo X da Lei nº

13.467, de 12 de janeiro de 2000, passa a ser de R$968,98 (novecentos e sessenta e

oito reais e noventa e oito centavos).

Em seu art. 2º, o projeto institui, no âmbito do Poder Judiciário, a partir de 1º de

agosto de 2013, abono mensal no valor de R$130,00 (cento e trinta reais), a ser pago

aos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário Mineiro, e seus §§ 1º e 2º

dispõem que o referido benefício:

a) não constituirá base para o cálculo de nenhuma vantagem remuneratória, salvo a

gratificação natalina e o adicional de férias.

b) será atualizado, a partir do ano de 2014, na mesma data e pelo mesmo índice

utilizado para o reajuste a que se refere o art. 1º da Lei estadual nº 18.909, de 31 de

maio de 2010.

O  art.  3º  excetua  da  revisão  geral  anual  e  do  abono  previstos  no  projeto  os

servidores  inativos:  1)  que  têm  seus  proventos  calculados  sem  paridade  com  a

remuneração dos servidores ativos e reajustados pelas regras do Regime Geral de

Previdência Social (RGPS), nos termos da Lei 18.887, de 2004; e 2) de que trata o
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art. 9º da Lei Complementar Estadual nº 100, de 5 de novembro de 2007.”

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Tribunal de Justiça.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.878/2013,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 24/2013

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado, comunicando sua

ausência do Estado nos dias 14 e 15/5/2013, em viagem oficial aos Estados Unidos,

com ônus para o erário, em missão de caráter econômico.

OFÍCIO

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  informando  o  impacto

financeiro decorrente da aprovação de emendas ao Projeto de Lei  nº  3.843/2013,

apresentadas  pelo  Governador  do  Estado.  (-  Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº

3.843/2013.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  a  receber  proposições  e  a  conceder  a

palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 42/2013

Institui o Serviço Militar Voluntário na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar

do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei institui o Serviço Militar Voluntário na Polícia Militar e no Corpo de

Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - O Serviço Militar Voluntário destina-se à execução de atividades militares

de competência estadual, bem como de outras necessárias à proteção e à defesa

civil da comunidade, sob a orientação e a coordenação da Polícia Militar do Estado de

Minas Gerais - PMMG - e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais -

CBMMG.

Art. 3º - O Serviço Militar Voluntário, que tem assento e fundamento na hierarquia e
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disciplina, reger-se-á pelas normas estatutárias e pela legislação estadual pertinente

à PMMG e ao CBMMG.

Art.  4º  -  As  atribuições  dos  integrantes  do  Serviço  Militar  Voluntário  serão

compatíveis com as da graduação de Soldado de 2ª Classe da PMMG e do CBMMG

Art. 5º - Para ingresso no Serviço Militar Voluntário, o candidato deverá atender às

seguintes condições:

I - ter idade mínima de dezenove anos e máxima de vinte e sete;

II - ter residência no Estado;

III - ter concluído o ensino médio na data da inclusão no Serviço Militar Voluntário;

IV - ser portador de Certificado de Reservista de primeira ou segunda categoria e

possuir Certificado de Dispensa de Incorporação - CDI - de qualquer das instituições

das Forças Armadas;

V - estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

VI - ter altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros);

VII - ter aptidão física;

VIII - ser aprovado em avaliação psicológica;

IX - ter sanidade física e mental;

X - não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível que

seja,  por  seu significado,  incompatível  com  o  exercício  das  atividades  de policial

militar ou de bombeiro militar;

XI  -  apresentar  autorização  da  instituição  das  Forças  Armadas  a  que  prestou

serviço militar obrigatório ou carta de apresentação da instituição à qual serviu;

XII - ser considerado aprovado na seleção para matrícula no Curso de Formação de

Soldados Voluntários para a Polícia Militar ou o Corpo de Bombeiros Militar do Estado

de Minas Gerais.

Art.  6º - Para fins de seleção para o ingresso no Serviço Militar Voluntário,  será

obedecida, de acordo com a quantidade de vagas disponibilizadas pelas corporações

militares estaduais, a seguinte ordem de prioridades:

I  -  os reservistas de primeira categoria com, no mínimo, quatro anos de serviço

militar obrigatório nas Forças Armadas e detentores de cursos na área operacional ou

equivalentes;
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II  - os reservistas de primeira categoria com, no mínimo, quatro anos de serviço

militar obrigatório nas Forças Armadas;

III  -  os  reservistas  de  primeira  categoria,  após  terem cumprido o serviço militar

obrigatório nas Forças Armadas;

IV - os reservistas de segunda categoria com, no mínimo, seis meses de serviço

militar obrigatório nas Forças Armadas;

V - os dispensados de incorporação, desde que existam vagas remanescentes não

preenchidas por candidatos mencionados nos incisos I a IV deste artigo.

§ 1º - Poderão ser convocadas a integrar o Serviço Militar Voluntário as classes de

reservistas de até cinco anos anteriores ao ano de convocação para o Serviço Militar

Voluntário, observada a ordem prevista neste artigo.

§ 2º - Para os fins do processo seletivo poderão ser aproveitados exames médicos,

inspeções  de  saúde  e  dados  da  vida  social  e  profissional  do  candidato  inscrito,

cedidos pela instituição das Forças Armadas a que serviu.

§ 3º - O número de militares do sexo feminino no Serviço Militar Voluntário será de

até 10% (dez por cento) do efetivo previsto.

Art. 7º - O quantitativo de vagas para o Serviço Militar Voluntário, tendo em vista as

necessidades de cada corporação, será definido por ato do Governador do Estado,

observadas as disposições do art. 27 desta lei.

Art. 8º - Os candidatos ao Serviço Militar Voluntário deverão inscrever-se à seleção

de Soldados voluntários em local designado pelo Comando-Geral  da PMMG e do

CBMMG

Art. 9º - A seleção dos candidatos ao Serviço Militar Voluntário será realizada por

comissão multiprofissional a ser designada pelos respectivos órgãos de gestão de

recursos humanos.

Art.  10  -  A comissão  multiprofissional  de  seleção  ao  Serviço  Militar  Voluntário

avaliará o candidato nas seguintes etapas:

I - prova escrita;

II - teste de aptidão física;

III - avaliação médica e psicológica;

IV - investigação social da vida pregressa;
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V - títulos previstos no art. 6º.

Parágrafo único - As etapas da seleção previstas nos incisos I ao II são de caráter

classificatório  e  eliminatório  e  as  previstas  nos  incisos  III  e  V  são  de  caráter

eliminatório e classificatório, respectivamente.

Art.  11  -  Os  candidatos  ao  Serviço  Militar  Voluntário  aprovados  nas  etapas  da

seleção a que se  refere o art.  10,  serão matriculados no Curso de Formação de

Soldados Voluntários, também de caráter eliminatório.

Parágrafo único - O Curso de Formação de Soldados Voluntários será regido pelas

Normas para o Planejamento e Conduta do Ensino do Comando da Polícia Militar ou

do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.

Art. 12 - Os candidatos aprovados no Curso de Formação de Soldados Voluntários

serão  convocados  para  a  prestação  de  serviço  na  corporação  para  que  forem

selecionados, na condição de Soldados de 2ª Classe.

Parágrafo único - O voluntário que aceitar a convocação e preencher os requisitos

será  considerado  como membro  do  Quadro  de  Pessoal  Transitório  da  respectiva

corporação, compondo o Quadro da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar

Voluntário, na graduação de Soldado de 2ª Classe.

Art. 13 - A atividade e a condição dos Soldados de 2ª Classe integrantes do Serviço

Militar Voluntário serão reguladas em ato próprio do Comandante-Geral da PMMG ou

do CBMMG.

Art.  14  -  O  Soldado  de  2ª  Classe  aluno  do  Curso  de  Formação  de  Soldados

Voluntários perceberá, a título de subsídio, uma bolsa de estudos a ser definida pelo

Governador do Estado, bem como abono-fardamento.

Art.  15 - O Soldado de 2ª Classe, após a conclusão do Curso de Formação de

Soldados  Voluntários,  perceberá  subsídio  mensal  em  valor  a  ser  definido  pelo

Governador do Estado.

Parágrafo único - O subsídio do Soldado de 2ª Classe será regido, naquilo que não

for tratado em norma específica, de acordo com as regras de subsídio da PMMG e do

CBMMG.

Art.  16 -  O Serviço Militar  Voluntário terá duração de doze meses, podendo ser

prorrogado até o limite máximo de permanência,  que será de trinta e três  meses
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contados da data de inclusão do interessado.

Art.  17  -  Será  dispensado,  a  qualquer  tempo,  o  integrante  do  Serviço  Militar

Voluntário quando:

I - solicitar a sua dispensa;

II - deixar de preencher os requisitos previstos no art. 5º desta lei;

III - obtiver licença médica por um período superior a trinta dias, contínuos ou não,

no período de um ano, salvo se o afastamento for decorrente de acidente em serviço,

devidamente comprovado, ou se o integrante tiver sua capacidade física ou mental

alterada, de forma a tornar-se contraindicada a continuidade de sua designação;

IV - for conveniente para a administração;

V - for considerado inapto no Treinamento Policial Básico - TPB -;

VI - obtiver desempenho inferior a 70% na Avaliação de Desempenho Individual;

VII - cometer mais de uma transgressão disciplinar de natureza grave ou mais de

três transgressões disciplinares de qualquer natureza no período de doze meses.

Parágrafo  único  -  Se  o  militar  designado  permanecer  licenciado  por  acidente

decorrente  de  serviço  até  o  fim  do  período  da  designação,  não  poderá  ser

reconduzido, estando nessa situação.

Art.  18  -  O integrante  do Serviço Militar  Voluntário  será agraciado,  para fins  de

titulação  em  concurso  público  de  provas  e  títulos  para  ingresso  como  membros

efetivos das mesmas corporações, com um ponto, nos casos em que:

I - concluir o Curso de Formação de Soldados Voluntários com aproveitamento igual

ou superior a 70% (setenta por cento);

II - forem portadores de certificados de conclusão de cursos na área operacional ou

equivalentes, com carga horária superior a cento e quarenta horas-aula;

III  -  forem  portadores  de  certificados  de  conclusão  de  cursos  de  formação  de

Cabos, Sargentos ou oficiais temporários das Forças Armadas.

Parágrafo  único  -  A pontuação  referente  à  titulação  definida  neste  artigo  será

cumulativa até o limite de 30% (trinta por cento) do total da distribuição de pontos do

processo seletivo para ingresso nos quadros de militares efetivos e de carreira da

PMMG e do CBMMG.

Art. 19 - O Soldado de 2ª Classe integrante dos Quadros de Policiais ou Bombeiros
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Militares Voluntários deverá usar os uniformes, as insígnias e os emblemas utilizados

pela  PMMG  ou  pelo  CBMMG,  conforme  designação  do  Comandante-Geral  da

corporação de que for integrante.

Art. 20 - A precedência hierárquica entre os Soldados de 2ª Classe integrantes do

Serviço  Militar  Voluntário  será  definida  em  ordem  crescente,  de  acordo  com  a

classificação final no Curso de Formação de Soldados Voluntários, e, na corporação,

terão precedência sobre eles os Soldados de 1ª Classe.

Art.  21 - São vedadas aos integrantes do Serviço Militar Voluntário as seguintes

ações:

I - policiamento tático, em todas as modalidades;

II - policiamento montado;

III - policiamento com cães;

IV - policiamento aéreo;

V - operações especiais;

VI - operações de choque;

VII - segurança e proteção de dignitários;

VIII - serviços de inteligência;

IX - serviços administrativos envolvendo material e informações controlados;

X - ações equivalentes às descritas nos incisos I a IX deste artigo definidas por ato

administrativo do Comando-Geral do CBMMG.

Art. 22 - O soldado-aluno e o Soldado de 2ª Classe integrantes do Serviço Militar

Voluntário estarão sujeitos à legislação militar e às normas específicas da PMMG e

do CBMMG, não se aplicando a estes a ascensão na carreira.

Art.  23 - O Governador do Estado, no prazo de trinta dias contados da data de

publicação desta lei,  editará normas complementares com vistas a regulamentar a

execução do Serviço Militar Voluntário.

Art. 24 - Para ser reconduzido, além de continuar satisfazendo os requisitos do art.

5º desta lei, o integrante do Serviço Militar Voluntário deverá ser submetido ao teste

de capacitação física e mental.

§  1º  -  O  cumprimento  dos  requisitos  do  art.  5º  desta  lei  e  a  conformidade  da

documentação  mencionada  no  “caput”  serão  conferidos  na  unidade  a  que  o
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designado estiver subordinado.

§ 2º - O Comandante da unidade a que o designado estiver subordinado emitirá

certidão na qual conste que este cumpre o previsto no “caput” e a encaminhará à

Diretoria  de  Recursos  Humanos  para  fins  de  conferência  e  preparação  dos  atos

pertinentes.

§ 3º - A documentação apresentada na forma do “caput” permanecerá arquivada na

pasta funcional do designado.

Art. 25 - O Serviço Militar Voluntário será implementado no prazo de cento e oitenta

dias contados a partir da data de publicação desta lei.

Art. 26 - O integrante do Serviço Militar Voluntário contribuirá para o Regime Geral

de Previdência Social.

Art. 27 - O § 1º do art. 13 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar acrescido do

seguinte inciso VI:

“Art. 13 - (…)

§ 1º - (…)

VI -  Quadro da Polícia Militar  ou do Corpo de Bombeiros Militar Voluntário  (QV-

PM/BM).”.

Art. 28 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Esta  proposição  visa  instituir  o  programa  de  aproveitamento  de

egressos da PMMG e do CBMMG, por  intermédio do Serviço Militar  Voluntário,  e

prevê,  além  da  possibilidade  de  acréscimo  de  pontuação  em  concurso  público,

visando  eventual  incorporação  definitiva,  a  garantia  de  pagamento  de  auxílio

financeiro. Pretende, portanto, incentivar e inserir novamente nos quadros da PMMG

e do CBMMG jovens que saem treinados, mas que, muitas vezes, não conseguem

alcançar uma colocação no mercado de trabalho.

Trata-se de projeto com dupla motivação, quais sejam oportunizar o desempenho

de um trabalho importante e reforçar a segurança pública, sem deixar de mencionar

que  a  própria  forma  de  desenvolvimento  do  programa  em  questão  incentiva  e

promove  a  formação  e  o  aperfeiçoamento  dos  voluntários.  Cursos  poderão  ser
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aproveitados para cômputo de pontos em concursos públicos para possível ingresso

definitivo nas referidas corporações.

Ressalte-se, por fim, que o Serviço Militar Voluntário não influencia na promoção de

concursos  públicos  no  âmbito  das  Forças  Policiais  do  Estado.  Ao  contrário,

representa reforço para a segurança pública do Estado, dever deste e direito de todos

os cidadãos, uma vez que há o aproveitamento de jovens que deixaram o serviço

militar  com  um  bom  treinamento  e  noções  de  disciplina  e  hierarquia,  além  de

condicionamento físico pertinente.

Assim, porque a PMMG e o CBMMG são, constitucionalmente, força auxiliar  na

promoção da segurança pública e instituições garantidoras de direitos fundamentais,

contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública, de

Segurança Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 192,

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

PROJETO DE LEI Nº 4.060/2013

Institui a obrigatoriedade de disponibilização pelo Estado de glicosímetros para a

realização de exames de detecção de diabetes nos servidores públicos do Estado e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a obrigatoriedade de o Estado, por meio da Secretaria de

Estado de Saúde, disponibilizar glicosímetros aos órgãos públicos para a realização

de exames de detecção de diabetes nos servidores públicos em exercício.

Paragrafo único - O Estado terá o prazo de 180 dias para entregar os glicosímetros

a que se refere o “caput” deste artigo.

Art. 2º - Os exames a que se refere esta lei serão realizados gratuitamente por cada

órgão e serão acompanhados por servidor habilitado e indicado pela Secretaria de

Saúde.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2013.

Arlen Santiago

Justificação: O diabetes é conhecido pelo homem há milênios, já tendo os antigos
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egípcios  detectado a  presença de açúcar  na  urina  humana.  Em 1921,  a  doença

passou a ser controlada com a descoberta da insulina, um dos elementos vitais para

o controle da doença.

Pessoas com um grau muito acentuado de diabetes devem tomar diariamente uma

injeção de insulina, para impedir que a glicose e os demais elementos vitais para o

organismo  sejam  expelidos  na  urina.  A consequência  direta  desse  fenômeno  de

expulsão é o coma.

O diabetes causa ainda uma série de outros problemas, sendo o maior responsável

pela cegueira. Doenças cardiológicas e renais, dificuldades de cicatrização, gangrena

e problemas circulatórios são outras enfermidades que podem acometer o diabético.

O exame para detecção do diabetes é extremamente simples - dura apenas alguns

minutos  e  não  requer  o  estado  de  jejum.  O  resultado  é  tido  como  de  total

credibilidade.

O diabetes, apesar de ocasionalmente produzir sintomas desde o seu início, pode

muitas vezes ser assintomático, passando despercebido para o doente. Por isso é

importante que o mal seja descoberto o mais precocemente possível. Mediante um

tratamento adequado e um controle rigoroso da doença, pode o diabético ter uma

vida normal e sadia. Sendo um mal hereditário, as probabilidades de sua expansão

aumentam consideravelmente; daí a necessidade de sua detecção e controle ainda

na infância.

Em nosso país há milhões de pessoas acometidas pela enfermidade. O objetivo

principal deste projeto é fazer com que as crianças e os jovens sejam destinatários de

ações de prevenção do diabetes e, porventura sejam portadores da doença, cedo

iniciem seu tratamento médico.

Diante do exposto, solicito o apoio de nossos nobres pares para a aprovação desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 4.061/2013

Institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios

e as diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Estadual de Juventude
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- Siejuve.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Estatuto da Juventude, que dispõe sobre os direitos dos

jovens, os princípios e as diretrizes das políticas públicas de juventude e a criação do

Sistema Estadual de Juventude - Siejuve.

§ 1º - Para os efeitos desta lei, são consideradas jovens as pessoas com idade

entre quinze e vinte e nove anos de idade.

§ 2º - Aos adolescentes com idade entre quinze e dezoito anos aplica-se a Lei nº

8.069,  de  13  de  julho  de  1990  (Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente)  e,

excepcionalmente, este estatuto, quando não conflitar com as normas de proteção

integral do adolescente.

§ 3º - Os jovens são atores sociais estratégicos para a transformação e melhoria do

Estado juntamente com suas organizações políticas, estudantis, culturais, religiosas e

desportivas.

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS

Art. 2º - O disposto nesta lei e as políticas públicas de juventude são regidos pelos

seguintes princípios:

I - promoção da autonomia e emancipação dos jovens;

II - valorização e promoção da participação social e política, de forma direta e por

meio de suas representações;

III - promoção da criatividade e da participação no desenvolvimento do estado;

IV -  reconhecimento do jovem como sujeito de direitos universais,  geracionais e

singulares;

V - promoção do bem-estar, da experimentação e do desenvolvimento integral do

jovem;

VI - respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva da juventude;

VII  -  promoção  da  vida  segura,  da  cultura  da  paz,  da  solidariedade  e  da  não

discriminação; e

VIII - valorização do diálogo e convívio do jovem com as demais gerações.

Parágrafo único - A emancipação dos jovens a que se refere o inciso I do "caput"
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refere-se  à  trajetória  de  inclusão,  liberdade  e  participação  do  jovem  na  vida  em

sociedade, e não ao instituto da emancipação disciplinado pela Lei nº 10.406, de 10

de janeiro de 2002 (Código Civil).

CAPÍTULO II

DIRETRIZES GERAIS

Art.  3º  -  Os  agentes  públicos  ou  privados  envolvidos com políticas  públicas de

juventude devem observar as seguintes diretrizes:

I - desenvolver a intersetorialidade das políticas estruturais, programas e ações;

II  -  incentivar  a ampla participação juvenil  em sua formulação,  implementação e

avaliação;

III  -  ampliar as alternativas de inserção social do jovem, promovendo programas

que  priorizem  o  seu  desenvolvimento  integral  e  participação  ativa  nos  espaços

decisórios;

IV - proporcionar atendimento de acordo com suas especificidades junto aos órgãos

públicos e privados prestadores de serviços à população, visando ao gozo de direitos

simultaneamente  nos  campos  da  saúde,  educacional,  político,  econômico,  social,

cultural e ambiental;

V - garantir meios e equipamentos públicos que promovam o acesso à produção

cultural, à prática esportiva, à mobilidade territorial e à fruição do tempo livre;

VI - promover o território como espaço de integração;

VII - fortalecer as relações institucionais entre os município e as redes de órgãos,

gestores e conselhos de juventude;

VIII - estabelecer mecanismos que ampliem a gestão de informação e produção de

conhecimento sobre juventude;

IX  -  promover  a  integração  internacional  entre  os  jovens,  preferencialmente  no

âmbito da América Latina e da África, e a cooperação internacional;

X - garantir a integração das políticas de juventude com os Poderes Legislativo e

Judiciário, com o Ministério Público e com a Defensoria Pública; e

XI - zelar pelos direitos dos jovens com idade entre dezoito e vinte e nove anos

privados  de  liberdade  e  egressos  do  sistema  prisional,  formulando  políticas  de

educação e trabalho, incluindo estímulos à sua reinserção social e laboral, bem como
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criando  e  estimulando  oportunidades  de  estudo  e  trabalho  que  favoreçam  o

cumprimento do regime semiaberto.

CAPÍTULO III

DO DIREITO À CIDADANIA, À PARTICIPAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA E À

REPRESENTAÇÃO JUVENIL

Art. 4º - O jovem tem direito à participação social e política na formulação, execução

e avaliação das políticas públicas de juventude.

Parágrafo único - Entende-se por participação juvenil:

I  -  a  inclusão  do  jovem  nos  espaços  públicos  e  comunitários  a  partir  da  sua

concepção como pessoa ativa,  livre,  responsável  e digna de ocupar  uma posição

central nos processos políticos e sociais;

II - o envolvimento ativo dos jovens em ações de políticas públicas que tenham por

objetivo seu próprio benefício,  o de suas comunidades,  cidades e regiões e o do

Estado;

III  -  a  participação  individual  e  coletiva  do  jovem em ações  que  contemplem a

defesa dos direitos da juventude ou de temas afetos aos jovens; e

IV - a efetiva inclusão dos jovens nos espaços públicos de decisão com direito a voz

e voto.

Art.  5º  -  A interlocução da  juventude com o  poder  público pode-se realizar  por

intermédio de associações, redes, movimentos e organizações juvenis.

Parágrafo único - É dever do poder público incentivar a livre associação dos jovens.

Art. 6º - São diretrizes da interlocução institucional juvenil:

I  -  a  definição  de  órgão  governamental  específico  para  a  gestão  das  políticas

públicas de juventude;

II - o incentivo à criação de conselhos de juventude nos municípios.

Parágrafo único - Sem prejuízo das atribuições do órgão governamental específico

para a gestão das políticas públicas de juventude e dos conselhos de juventude com

relação aos direitos previstos neste Estatuto, cabe ao órgão governamental de gestão

e aos conselhos dos direitos da criança e do adolescente a interlocução institucional

com adolescentes de idade entre quinze e dezoito anos.
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CAPÍTULO IV

DO DIREITO À EDUCAÇÃO

Art. 7º - O jovem tem direito à educação de qualidade, com a garantia de educação

básica, obrigatória e gratuita, inclusive para os que a ela não tiveram acesso na idade

adequada.

§ 1º - A educação básica será ministrada em língua portuguesa, assegurada aos

jovens indígenas e de povos e comunidades tradicionais a utilização de suas línguas

maternas e de processos próprios de aprendizagem.

§ 2º  -  É  dever  do Estado oferecer  aos jovens que não concluíram a educação

básica programas na modalidade da educação de jovens e adultos, adaptados às

necessidades  e  especificidades  da  juventude,  inclusive  no  período  noturno,

ressalvada a legislação educacional específica.

§ 3º - É assegurado aos jovens com surdez o uso e o ensino da língua brasileira de

sinais - Libras -, em todas as etapas e modalidades educacionais.

§ 4º - É assegurada aos jovens com deficiência a inclusão no ensino regular em

todos os níveis  e  modalidades  educacionais,  incluindo o atendimento educacional

especializado,  observada  a  acessibilidade  a  edificações,  transportes,  espaços,

mobiliários,  equipamentos,  sistemas  e  meios  de  comunicação  e  assegurados  os

recursos de tecnologia assistiva e adaptações necessárias a cada pessoa.

Art.  8º  -  O  jovem tem  direito  à  educação superior,  em  instituições  públicas  ou

privadas,  com  variados  graus  de  abrangência  do  saber  ou  especialização  do

conhecimento, observadas as regras de acesso de cada instituição.

§ 1º -  É assegurado aos jovens negros,  indígenas e alunos oriundos da escola

pública o acesso ao ensino superior nas instituições públicas por meio de políticas

afirmativas, nos termos da lei.

§ 2º - O poder público promoverá programas de expansão da oferta de educação

superior nas instituições públicas, de financiamento estudantil e de bolsas de estudos

nas instituições privadas, em especial para jovens com deficiência, negros, indígenas

e alunos oriundos da escola pública.

Art. 9º - O jovem tem direito à educação profissional e tecnológica, articulada aos

diferentes níveis e modalidades de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia,
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observada a legislação vigente.

Art.  10  -  O  jovem  com  deficiência  tem  direito  a  atendimento  educacional

especializado gratuito na rede regular de ensino.

Art. 11 - O direito ao transporte escolar de que trata o art. 4º da Lei nº 9.394, de 20

de  dezembro  de  1996  (Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional),  será

progressivamente estendido ao jovem estudante da educação básica, nos termos da

lei.

Parágrafo  único  -  O  poder  público  poderá  criar  programas  suplementares  de

transporte  para  o  atendimento  ao  jovem  estudante  da  educação  profissional  e

tecnológica e da educação superior, no campo e na cidade.

Art.  12 -  É garantida a participação efetiva do segmento juvenil,  respeitada sua

liberdade  de  organização,  nos  conselhos  e  instâncias  deliberativas  de  gestão

democrática das escolas e universidades.

Art.  13  -  As  escolas  e  universidades  deverão  formular  e  implantar  medidas  de

democratização  do  acesso  e  permanência,  inclusive  programas  de  assistência

estudantil, ação afirmativa e inclusão social para os jovens estudantes.

CAPÍTULO V

DO DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO, AO TRABALHO E À RENDA

Art. 14 - O jovem tem direito à profissionalização, ao trabalho e à renda, exercido

em condições de liberdade, equidade e segurança, adequadamente remunerado e

com proteção social.

Art.  15  -  A  ação  do  poder  público  na  efetivação  do  direito  do  jovem  à

profissionalização, ao trabalho e à renda contempla a adoção das seguintes medidas:

I  -  promoção de formas  coletivas de organização para  o  trabalho,  de redes de

economia solidária e da livre associação;

II - oferta de condições especiais de jornada de trabalho por meio de:

a) compatibilização entre os horários de trabalho e de estudo;

b) oferta dos níveis, formas e modalidades de ensino em horários que permitam a

compatibilização da frequência escolar com o trabalho regular;

III - criação de linha de crédito especial destinada aos jovens empreendedores;

IV - atuação estatal preventiva e repressiva quanto à exploração e precarização do
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trabalho juvenil;

V  -  adoção  de  políticas  públicas  voltadas  para  a  promoção  do  estágio,

aprendizagem e trabalho para a juventude;

VI - apoio ao jovem trabalhador rural na organização da produção da agricultura

familiar e dos empreendimentos familiares rurais, por meio das seguintes ações:

a) estímulo à produção e à diversificação de produtos;

b)  fomento à produção sustentável  baseada na agroecologia,  nas agroindústrias

familiares,  na  integração  entre  lavoura,  pecuária  e  floresta  e  no  extrativismo

sustentável;

c) investimento em pesquisa de tecnologias apropriadas à agricultura familiar e aos

empreendimentos familiares rurais;

d)  estímulo  à  comercialização  direta  da  produção  da  agricultura  familiar,  aos

empreendimentos familiares rurais e à formação de cooperativas;

e)  garantia  de  projetos  de  infraestrutura  básica  de  acesso  e  escoamento  de

produção, priorizando-se a melhoria das estradas e do transporte;

f)  promoção  de  programas  que  favoreçam  o  acesso  ao  crédito,  à  terra  e  à

assistência técnica rural;

VII - apoio ao jovem trabalhador com deficiência, por meio das seguintes ações:

a) estímulo à formação e à qualificação profissional em ambiente inclusivo;

b) oferta de condições especiais de jornada de trabalho;

c) estímulo à inserção no mercado de trabalho por meio da condição de aprendiz.

Art. 16 - O direito à profissionalização e à proteção no trabalho dos adolescentes

com idade entre quinze e dezoito anos de idade será regido pelo disposto na Lei nº

8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e em leis específicas, não se

aplicando o previsto nesta seção.

CAPÍTULO VI

DO DIREITO À DIVERSIDADE E À IGUALDADE

Art.  17  -  É  assegurada ao jovem a diversidade e  a  igualdade de direitos  e  de

oportunidades, o qual não será discriminado por motivo de:

I - etnia, raça, cor da pele, cultura, origem, idade e sexo;

II - orientação sexual, idioma ou religião;
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III - opinião, deficiência e condição social ou econômica.

Art. 18 - A ação do poder público na efetivação do direito do jovem à diversidade e à

igualdade contempla a adoção das seguintes medidas:

I  -  adoção,  nos  âmbitos  estadual  e  municipal,  de  programas  governamentais

destinados a assegurar a igualdade de direitos aos jovens de todas as raças e etnias,

independentemente de sua origem, relativamente à educação, à profissionalização,

ao trabalho e renda, à cultura,  à saúde, à segurança,  à cidadania e ao acesso à

justiça;

II - capacitação dos professores dos ensinos fundamental e médio para a aplicação

das diretrizes curriculares no que se refere ao enfrentamento de todas as formas de

discriminação;

III - inclusão de temas sobre questões étnicas, raciais, de deficiência, de orientação

sexual,  de  gênero  e  de  violência  doméstica  e  sexual  praticada contra  mulher  na

formação dos profissionais de educação, de saúde e de segurança pública e dos

operadores do direito;

IV - observância das diretrizes curriculares para a educação indígena como forma

de preservação dessa cultura;

V - inclusão, nos conteúdos curriculares, de informações sobre a discriminação na

sociedade brasileira e sobre o direito de todos os grupos e indivíduos a tratamento

igualitário perante a lei; e

VI -  inclusão,  nos conteúdos curriculares, de temas relacionados à sexualidade,

respeitando-se a diversidade de valores e crenças.

CAPÍTULO VII

DO DIREITO À SAÚDE

Art. 19 - O jovem tem direito à saúde e à qualidade de vida, considerando-se suas

especificidades na dimensão da prevenção, promoção, proteção e recuperação da

saúde de forma integral.

Art.  20 -  A política pública de atenção à saúde do jovem será desenvolvida em

consonância com as seguintes diretrizes:

I - acesso universal e gratuito ao Sistema Único de Saúde - SUS - e a serviços de

saúde humanizados e de qualidade, que respeitem as especificidades do jovem;
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II - atenção integral à saúde, com especial ênfase ao atendimento e à prevenção

dos agravos mais prevalentes nos jovens;

III  -  desenvolvimento  de  ações  articuladas  entre  os  serviços  de  saúde  e  os

estabelecimentos de ensino,  a sociedade e a família,  com vistas  à prevenção de

agravos;

IV - garantia da inclusão de temas relativos ao consumo de álcool, tabaco e outras

drogas, à saúde sexual e reprodutiva, com enfoque de gênero e dos direitos sexuais

e reprodutivos nos projetos pedagógicos dos diversos níveis de ensino;

V - reconhecimento do impacto da gravidez, planejada ou não, sob os aspectos

médico, psicológico, social e econômico;

VI - capacitação dos profissionais de saúde, em uma perspectiva multiprofissional,

para lidar com temas relativos à saúde sexual e reprodutiva dos jovens, inclusive com

deficiência, e ao abuso de álcool, tabaco e outras drogas pelos jovens;

VII - habilitação dos professores e profissionais de saúde e de assistência social

para a identificação dos problemas relacionados ao uso abusivo e à dependência de

álcool, tabaco e outras drogas e o devido encaminhamento aos serviços assistenciais

e de saúde;

VIII - valorização das parcerias com instituições da sociedade civil na abordagem

das  questões  de  prevenção,  tratamento  e  reinserção  social  dos  usuários  e

dependentes de álcool, tabaco e outras drogas;

IX - proibição de propagandas de bebidas contendo qualquer teor alcoólico com a

participação de pessoa com menos de dezoito anos de idade;

X - veiculação de campanhas educativas relativas ao álcool, ao tabaco e a outras

drogas como causadores de dependência; e

XI - articulação das instâncias de saúde e justiça na prevenção do uso e abuso de

álcool, tabaco e outras drogas, inclusive esteróides anabolizantes e, especialmente,

“crack”.

CAPÍTULO VIII

DO DIREITO À CULTURA

Art. 21 - O jovem tem direito à cultura, incluindo a livre criação, o acesso aos bens e

serviços culturais e a participação nas decisões de política cultural, à identidade e
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diversidade cultural e à memória social.

Art.  22  -  Na consecução dos direitos  culturais  da juventude,  compete  ao poder

público:

I  -  garantir  ao  jovem  a  participação  no  processo  de  produção,  reelaboração  e

fruição dos bens culturais;

II  -  propiciar  ao jovem o acesso aos locais e eventos culturais,  mediante preços

reduzidos, em âmbito nacional;

III - incentivar os movimentos de jovens a desenvolver atividades artístico-culturais

e ações voltadas à preservação do patrimônio histórico;

IV  -  valorizar  a  capacidade  criativa  do  jovem  mediante  o  desenvolvimento  de

programas e projetos culturais;

V - propiciar ao jovem o conhecimento da diversidade cultural, regional e étnica do

estado;

VI - promover programas educativos e culturais voltados para a problemática do

jovem nas emissoras de rádio e televisão e nos demais meios de comunicação de

massa;

VII  -  promover  a  inclusão  digital  dos  jovens  por  meio  do  acesso  às  novas

tecnologias da informação e comunicação;

VIII - assegurar ao jovem do campo o direito à produção e à fruição cultural e aos

equipamentos públicos que valorizem a cultura camponesa; e

IX - garantir ao jovem com deficiência acessibilidade e adaptações razoáveis.

Parágrafo único - A aplicação dos incisos I, III  e VIII do "caput" deve observar a

legislação específica sobre o direito à profissionalização e à proteção no trabalho dos

adolescentes.

Art. 23 - É assegurado aos jovens de até vinte e nove anos pertencentes a famílias

de baixa renda e aos estudantes, na forma do regulamento, o acesso a salas de

cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses, eventos educativos,

esportivos, de lazer e entretenimento, em todo o território do estado, promovidos por

quaisquer  entidades  e  realizados  em  estabelecimentos  públicos  ou  particulares,

mediante pagamento da metade do preço do ingresso cobrado do público em geral.

§ 1º -  Terão direito  ao benefício previsto no "caput" os  estudantes regularmente
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matriculados nos níveis e modalidades de educação e ensino previstos no Título V da

Lei  nº  9.394,  de  1996  (Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional),  que

comprovem  sua  condição  de  discente  mediante  apresentação,  no  momento  da

aquisição do ingresso e na portaria do local de realização do evento, da Carteira de

Identificação Estudantil - CIE.

§ 2º  -  A CIE será expedida pela Associação Nacional de Pós-Graduandos, pela

União Nacional dos Estudantes, pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas

e pela União Estadual dos Estudantese União colegial de Minas Gerais e entidades

municipais a elas filiadas.

§ 3º - É garantida a gratuidade na expedição da CIE para estudantes pertencentes

a famílias de baixa renda, nos termos do regulamento.

§  4º  -  A CIE  conterá  selo  de  segurança  personalizado  segundo  padrão  único

definido pelas entidades nacionais mencionadas no § 2º deste artigo e será por elas

distribuída.

§ 5º - As entidades mencionadas no § 2º deste artigo deverão tornar disponível,

para eventuais consultas pelo poder público e pelos estabelecimentos referidos no

"caput",  banco  de  dados  com  o  nome  e  o  número  de  registro  dos  estudantes

portadores da CIE, expedida nos termos dos §§ 3º a 5º deste artigo.

§ 6º - A CIE terá validade até o dia trinta e um de março do ano subsequente à data

de sua expedição.

§ 7º - As entidades mencionadas no § 2º deste artigo são obrigadas a manter o

documento comprobatório do vínculo do aluno com o estabelecimento escolar, pelo

mesmo prazo de validade da respectiva CIE.

§  8º  -  Caberá  aos  órgãos  públicos  competentes,  estaduais  e  municipais,  a

fiscalização do cumprimento  do  disposto  neste  artigo  e  a  aplicação das  sanções

cabíveis, nos termos do regulamento.

§ 9º - Os benefícios previstos neste artigo não incidirão sobre os eventos esportivos

de que tratam as Leis nº 12.663, de 5 de junho de 2012, e nº 12.780, de 9 de janeiro

de 2013.

§ 10 - Considera-se de baixa renda, para os fins do disposto no "caput", a família

inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico -
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cuja renda mensal seja de até dois salários-mínimos.

Art.  24  -  O  poder  público  destinará,  nos  respectivos  orçamentos,  recursos

financeiros para o fomento dos projetos culturais destinados aos jovens e por eles

produzidos.

Parágrafo único - As pessoas físicas ou jurídicas poderão optar pela aplicação de

parcelas do imposto sobre a renda a título de doações ou patrocínios, de que trata a

Lei  nº  8.313,  de  1991,  no  apoio  a  projetos  culturais  apresentados  por  entidades

juvenis legalmente constituídas há, pelo menos, um ano.

CAPÍTULO IX

DO DIREITO À COMUNICAÇÃO E À LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Art. 25 - O jovem tem direito à comunicação e à livre expressão, à produção de

conteúdo,  individual  e  colaborativo,  e  ao  acesso  às  tecnologias  de  informação  e

comunicação.

Art. 26 - A ação do poder público na efetivação do direito do jovem à comunicação e

à liberdade de expressão contempla a adoção das seguintes medidas:

I  -  incentivar  programas  educativos  e  culturais  voltados  para  os  jovens  nas

emissoras de rádio e televisão e nos demais meios de comunicação de massa;

II - promover a inclusão digital dos jovens, por meio do acesso às novas tecnologias

de informação e comunicação;

III - promover as redes e plataformas de comunicação dos jovens, considerando a

acessibilidade para os jovens com deficiência;

IV - incentivar a criação e manutenção de equipamentos públicos voltados para a

promoção do direito do jovem à comunicação; e

V - garantir a acessibilidade à comunicação por meio de tecnologias assistivas e

adaptações razoáveis para os jovens com deficiência.

CAPÍTULO X

DO DIREITO AO DESPORTO E AO LAZER

Art.  27  -  O  jovem  tem  direito  à  prática  desportiva  destinada  a  seu  pleno

desenvolvimento, com prioridade para o desporto de participação.

Parágrafo único - O direito à prática desportiva dos adolescentes deverá considerar

sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
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Art.  28  -  A  política  pública  de  desporto  e  lazer  destinada  ao  jovem  deverá

considerar:

I - a realização de diagnóstico e estudos estatísticos oficiais acerca da educação

física e dos desportos e dos equipamentos de lazer no estado;

II - a adoção de lei de incentivo fiscal para o esporte, com critérios que priorizem a

juventude e promovam a equidade;

III - a valorização do desporto e do paradesporto educacional;

IV  -  a  oferta  de  equipamentos  comunitários  que permitam  a  prática  desportiva,

cultural e de lazer.

Art. 29 - Todas as escolas deverão buscar pelo menos um local apropriado para a

prática de atividades poliesportivas.

CAPÍTULO XI

DO DIREITO AO TERRITÓRIO E À MOBILIDADE

Art. 30 - O jovem tem direito ao território e à mobilidade, incluindo-se a promoção

de políticas públicas de moradia, circulação e equipamentos públicos, no campo e na

cidade.

Parágrafo único - Ao jovem com deficiência devem ser garantidas a acessibilidade e

as adaptações necessárias.

Art. 31 - No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos

da legislação específica:

I - a reserva de duas vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa renda;

II  -  a  reserva de duas vagas por  veículo  com desconto de 50% (cinquenta por

cento), no mínimo, no valor das passagens, para os jovens de baixa renda, a serem

utilizadas após esgotadas as vagas previstas no inciso I.

III - a instituição do meio passe estudantil metropolitano.

Parágrafo único -  Os procedimentos e  os  critérios  para o exercício  dos direitos

previstos nos incisos I, II e III serão definidos em regulamento.

Art.  32  -  O  estado  envidará  esforços,  em  articulação  com  os  Municípios,  para

promover a oferta de transporte público subsidiado para os jovens, com prioridade

para os jovens em situação de pobreza e vulnerabilidade, na forma do regulamento.
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CAPÍTULO XII

DO DIREITO À SUSTENTABILIDADE E AO MEIO AMBIENTE

Art. 33 - O jovem tem direito à sustentabilidade e ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, e o

dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e as futuras gerações.

Art. 34 - O Estado promoverá, em todos os níveis de ensino, a educação ambiental

voltada para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade, de acordo com a

Política Nacional do Meio Ambiente.

Art.  35  -  Na elaboração,  na execução e  na avaliação de políticas  públicas que

incorporem a dimensão ambiental, o poder público deverá considerar:

I  -  o  estímulo  e  o  fortalecimento  de  organizações,  movimentos,  redes  e  outros

coletivos de juventude que atuem no âmbito das questões ambientais e em prol do

desenvolvimento sustentável;

II - o incentivo à participação dos jovens na elaboração das políticas públicas de

meio ambiente;

III - a criação de programas de educação ambiental destinados aos jovens; e

IV - o incentivo à participação dos jovens em projetos de geração de trabalho e

renda que visem ao desenvolvimento sustentável nos âmbitos rural e urbano.

Parágrafo único - A aplicação do inciso IV do "caput" deve observar a legislação

específica  sobre  o  direito  à  profissionalização  e  à  proteção  no  trabalho  dos

adolescentes.

CAPÍTULO XIII

DO DIREITO À SEGURANÇA PÚBLICA E O ACESSO À JUSTIÇA

Art.  36  -  Todos  os  jovens  têm  direito  de  viver  em  um  ambiente  seguro,  sem

violência, com garantia da sua incolumidade física e mental, sendo-lhes asseguradas

a  igualdade  de  oportunidades  e  facilidades  para  seu  aperfeiçoamento  intelectual,

cultural e social.

Art. 37 - As políticas de segurança pública voltadas para os jovens deverão articular

ações do Estado e dos Municípios e ações não governamentais, tendo por diretrizes:

I - a integração com as demais políticas voltadas à juventude;

II - a prevenção e enfrentamento da violência;
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III - a promoção de estudos e pesquisas e a obtenção de estatísticas e informações

relevantes  para  subsidiar  as  ações  de  segurança  pública  e  permitir  a  avaliação

periódica dos impactos das políticas públicas quanto às causas, às consequências e

à frequência da violência contra os jovens;

IV  -  a  priorização  de  ações  voltadas  para  os  jovens  em  situação  de  risco,

vulnerabilidade social e egressos do sistema penitenciário;

V - a promoção do acesso efetivo dos jovens à defensoria pública, considerando-se

as especificidades da condição juvenil; e

VI  -  a  promoção  do  efetivo  acesso  dos  jovens  com  deficiência  à  justiça  em

igualdade de condições com as demais pessoas, inclusive mediante a provisão de

adaptações processuais adequadas a sua idade.

CAPÍTULO XIV

DO SISTEMA ESTADUAL DE JUVENTUDE

Art.  38  -  Fica  instituído  o  Sistema  Estadual  de  Juventude  -  Siejuve  -,  cuja

composição,  organização,  competência  e  funcionamento  serão  definidas  em

regulamento.

Art. 39 - O financiamento das ações e atividades realizadas no âmbito do Siejuve

será definido em regulamento.

CAPÍTULO XV

DAS COMPETÊNCIAS

Art. 40 - Compete ao Estado:

I - formular e coordenar a execução da Política Estadual de Juventude;

II - coordenar e manter o Siejuve;

III - estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento do Siejuve;

IV -  elaborar  o  Plano  Estadual  de  Políticas  de  Juventude em parceria  com  os

Municípios e a sociedade, em especial a juventude;

V - convocar e realizar, em conjunto com o Conselho Estadual de Juventude, e a

Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude as Conferências estaduais de

Juventude, com intervalo máximo de quatro anos;

VI - prestar assistência técnica e suplementação financeira aos Municípios para o

desenvolvimento de seus sistemas de juventude;
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VII - contribuir para a qualificação e ação em rede do Siejuve nos Municípios;

VIII - financiar, com os Municípios , a execução das políticas públicas de juventude;

IX - estabelecer formas de colaboração com os Municípios para a execução das

políticas públicas de juventude; e

X  -  garantir  a  publicidade  de  informações  sobre  repasses  de  recursos  para

financiamento  das  políticas  públicas  de  juventude  aos  conselhos  e  gestores

municipais.

Art. 41 - Compete aos Municípios:

I - coordenar, em âmbito municipal, o Siejuve

II - elaborar os respectivos planos municipais de juventude, em conformidade com o

respectivos  plano  estadual,  com  a  participação  da  sociedade,  em  especial  da

juventude;

III - criar, desenvolver e manter programas, ações e projetos para a execução das

políticas públicas de juventude;

IV - convocar e realizar, em conjunto com o Conselho Municipal de Juventude, as

conferências municipais de juventude, com intervalo máximo de quatro anos;

V - editar normas complementares para a organização e funcionamento do Siejuve,

em âmbito municipal.

VI - cofinanciar, com os demais entes federados, a execução de programas, ações

e projetos das políticas públicas de juventude; e

VII - estabelecer mecanismos de cooperação com os Estados e a União para a

execução das políticas públicas de juventude.

Parágrafo  único  -  Para  garantir  a  articulação  federativa  com  vistas  ao  efetivo

cumprimento das políticas públicas de juventude, os Municípios podem instituir  os

consórcios de que trata a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, ou qualquer outro

instrumento jurídico adequado, como forma de compartilhar responsabilidades.

CAPÍTULO XVI

DOS CONSELHOS DE JUVENTUDE

Art. 42 - Os conselhos de juventude são órgãos permanentes e autônomos, não

jurisdicionais,  encarregados  de  tratar  das  políticas  públicas  de  juventude  e  da

garantia do exercício dos direitos do jovem, com os seguintes objetivos:
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I - auxiliar na elaboração de políticas públicas de juventude que promovam o amplo

exercício dos direitos dos jovens estabelecidos nesta lei;

II  -  utilizar  instrumentos de  forma a buscar que o Estado garanta aos jovens o

exercício dos seus direitos;

III  -  colaborar  com  os  órgãos  da  administração  no  planejamento  e  na

implementação das políticas de juventude;

IV - estudar, analisar, elaborar, discutir e propor a celebração de instrumentos de

cooperação, visando à elaboração de programas, projetos e ações voltados para a

juventude;

V - promover a realização de estudos relativos à juventude, objetivando subsidiar o

planejamento das políticas públicas de juventude;

VI - estudar, analisar, elaborar, discutir e propor políticas públicas que permitam e

garantam a integração e a participação do jovem no processo social,  econômico,

político e cultural no respectivo ente federado;

VII  -  propor  a  criação  de  formas  de  participação  da  juventude  nos  órgãos  da

administração pública;

VIII - promover e participar de seminários, cursos, congressos e eventos correlatos

para o debate de temas relativos à juventude;

IX - desenvolver outras atividades relacionadas às políticas públicas de juventude.

§  1º  -  A lei,  em  âmbito  estadual  e  municipal,  disporá  sobre  a  organização,  o

funcionamento e a composição dos conselhos de juventude, observada a participação

da sociedade civil mediante critério, no mínimo, paritário com os representantes do

poder público.

§ 2º  -  Constará da lei  orçamentária estadual  e municipal  previsão dos recursos

necessários ao funcionamento do conselho de juventude..

Art. 43 - São atribuições dos conselhos de juventude:

I  -  encaminhar  ao  Ministério  Público  notícia  de  fato  que  constitua  infração

administrativa ou penal contra os direitos do jovem garantidos na legislação;

II - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;

III - expedir notificações;

IV - solicitar informações das autoridades públicas;
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V -  assessorar  o  Poder  Executivo  local  na  elaboração  dos  planos,  programas,

projetos, ações e proposta orçamentária das políticas públicas de juventude.

Art. 44 - Sem prejuízo das atribuições dos conselhos de juventude com relação aos

direitos  previstos  neste  estatuto,  cabe  aos  conselhos  de  direitos  da  criança e  do

adolescente  deliberar  e  controlar  as  ações  em  todos  os  níveis  relativas  aos

adolescentes com idade entre quinze e dezoito anos.

Art.  45 -  Fica o poder executivo autorizado a instituir  um programa permanente

destinado especificamente a dar efetividade ao disposto nesta lei.

Art.  46.  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento ou suplementadas.

Art. 47 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2013.

Cabo Júlio

Justificação: O Brasil possui atualmente cerca de 53 milhões de jovens, com idade

entre 15 e 29 anos,  que demonstram determinação em assegurar seus direitos e

ocupar um lugar de destaque no processo de desenvolvimento do país.

Em  nosso  país  as  demandas  juvenis  entraram  recentemente  na  agenda  das

políticas  públicas  e  ganharam  força  a  partir  de  2005,  com  a  implementação  na

Política Nacional de Juventude, com a criação de Secretaria Nacional de Juventude e

do Conselho Nacional de Juventude. Nesse mesmo período a juventude foi inserida

na Constituição Federal,  por  meio  da  Emenda nº  65,  de 2010,  o que garantiu  o

avanço na institucionalização das políticas de Juventude com a criação de órgãos e

conselhos específicos.

A proteção integral constitucional e a promulgação de um estatuto de tutela especial

aos  jovens  não  podem  significar,  nem  jurídica,  sociológica  ou  filosoficamente,  a

vulnerabilidade do jovem ou a restrição de autonomia juvenil.

É o jovem quem deve ser o protagonista da defesa dos próprios direitos, além de

investir-se na vida pública em prol dos direitos alheios.

O projeto de lei do Estatuto da Juventude mostra-se centrado neste conceito de

juventude muito vinculado a autonomia, ao respeito da tolerância e da pluralidade, e a

promoção da responsabilização solidária e individual do jovem.
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A população jovem nunca foi tão grande no Brasil, sendo pouco mais de 25% da

população brasileira. Esse número de jovens traduz-se em um fenômeno igualmente

importante,  denominado  “bônus  demográfico”,  no  qual  o  peso  da  população

economicamente  ativa  supera  o  da  população  dependente  (criança  e  idosos),

tornando-se assim um ativo importante na economia e na cultura de nosso país, o

que também traduz em desafios políticos para a garantia de diretos.

Em Minas Gerais, segundo o Censo 2010, temos 5.156.196 pessoas entre 15 e 29

anos, parcela significativa da população do nosso Estado, que temos a obrigação de

garantir  políticas  públicas  para  esses  cidadãos,  esse  trabalho  deve  ser  feito  em

conjunto articulado de ações que passam pelo reconhecimento, prioridade de pauta

na agenda governamental, com a garantia de recursos públicos para a efetivação de

uma política Estadual de juventude.

Este é o objetivo deste projeto de lei: inserir os jovens na agenda estratégica de

investimentos  e  políticas  públicas  do  Estado  e  transformá-los  efetivamente  como

agentes de direitos e deveres.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Esporte para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 4.062/2013

Reconhece o Município de Jequitibá como a Capital Mineira do Folclore.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  o  Município  de  Jequitibá  reconhecido  como a  Capital  Mineira  do

Folclore.

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

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2013.

Duilio de Castro

Justificação: No Município de Jequitibá, acontece anualmente o tradicional festival

do folclore. As manifestações culturais ocorrem de forma diversificada, com dança,

música  e  interpretação  de  canto.  Nessa  ocasião,  acontece  a  mais  profunda

expressão da riqueza cultural em cada uma das apresentações. Cada grupo mostra-

se  com  sua  característica  própria  e,  num  mesmo  ideal,  todos  se  unem  para

diferenciar  a  manifestação  do  folclore  das  demais  cidades  mineiras.  Com  essa
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iniciativa, a cultura perpetua-se de geração em geração.

Jequitibá  possui  a  maior  diversidade  de  grupos  e  manifestações  folclóricas  do

Estado de Minas Gerais, daí a importância deste projeto de lei, para o qual solicito o

apoio dos nobres parlamentares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI N° 4.063/2013

Autoriza o Estado de Minas Gerais a doar ao Município de Bom Sucesso o imóvel

que especifica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Bom Sucesso o

imóvel constituído pela área de 7.465,07m² (sete mil quatrocentos e sessenta e cinco

metros quadrados e sete centésimas), conforme certidão de registro do Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Bom Sucesso, Registro nº 8492, Livro 3- S, fls.

07.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere destina-se a abrigar projetos sociais

vinculados à prática desportiva e a favorecer a sociabilização e melhoria da qualidade

de vida da população do Município de Bom Sucesso.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação do Estado

ao Município, não lhe for dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de publicação.

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2013.

Rômulo Viegas

Justificação: Encaminho para apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei que

autoriza o Estado a doar ao Município de Bom Sucesso o imóvel especificado.

A matéria versada no projeto tem o intuito promover a prática desportiva, abrigar

projetos  com  essa  finalidade  e  voltados  para  melhorar  a  qualidade  de  vida  da

população de Bom Sucesso.

Para  se  obter  êxito  desses  relevantes  serviços  à  sociedade  de  Bom  Sucesso,

justifica-se esta doação.
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Diante disto, conto com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa Legislativa

para aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 4.064/2013

Dispõe  sobre  a  negociação  coletiva,  o  direito  de  greve  e  o  afastamento  de

dirigentes sindicais no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.  1º - Esta lei  tem por objetivo regulamentar as relações de trabalho entre os

servidores  públicos  e  o  Poder  Executivo,  definindo  diretrizes  para  a  negociação

coletiva, o tratamento dos conflitos e o exercício do direito de greve no âmbito da

administração direta, autárquica e fundacional do Estado.

Parágrafo  único  -  Para  os  fins  desta  lei,  a  categoria  de  servidores  públicos

compreende o conjunto de ocupantes de cargos efetivos ou em comissão, empregos

e funções públicas na administração direta, autárquica e fundacional do Estado.

Art. 2º - A livre associação sindical, a negociação coletiva e o direito de greve são

preceitos constitucionais indissociáveis do processo de democratização das relações

de trabalho no âmbito da administração pública.

§ 1º - O disposto no “caput” deste artigo aplica-se a todos os servidores públicos.

§ 2º - O servidor público não poderá ser prejudicado, beneficiado, isento de um

dever  ou  privado  de qualquer  direito  em virtude do exercício  da  atividade ou  da

associação sindical.

§ 3º -  A liberdade de associação sindical no setor público pressupõe o direito à

negociação coletiva, inclusive como instrumento de solução de conflitos nas relações

de trabalho.

Art. 3º - A representação sindical dos servidores públicos compreende os sindicatos,

as federações, as confederações e as centrais sindicais.

§  1º  -  No caso  de  inexistência  de  sindicato,  caberá  à  federação representar  a
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categoria na negociação coletiva.

§ 2º - Em caso de inexistência de federação, a categoria será representada pela

confederação ou pela central sindical respectiva.

§ 3º - Nos casos a que se referem os §§ 1º e 2º deste artigo, a substituição será

objeto de deliberação em assembleia geral da categoria convocada para esse fim.

CAPÍTULO II

DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA

Art. 4º - A negociação coletiva pautar-se-á pelo reconhecimento das partes e pelo

respeito mútuo.

Art. 5º - Consideram-se condutas de boa-fé objetiva, entre outras:

I - participar da negociação coletiva;

II - formular e responder às propostas e contrapropostas que visem a promover o

diálogo entre os atores coletivos;

III - prestar informações solicitadas pela entidade sindical com detalhamento e no

prazo de 10 dias;

IV - preservar o sigilo das informações quando expressamente recebidas com esse

caráter;

V - cumprir integralmente o acordado na mesa de negociação.

Parágrafo único - Configura prática antissindical a não observância das condutas

enumeradas nos incisos deste artigo.

Art. 6º - A administração pública assegurará, como dever do Estado e direito dos

servidores públicos, o diálogo e o fortalecimento das negociações coletivas.

Art.  7º - A negociação coletiva realizar-se-á por meio de sistema permanente de

composição,  entre  a  administração  pública  e  as  entidades  sindicais  formalmente

constituídas, por meio de pauta de negociação apresentada pelas partes.

§ 1° - Fica assegurada, no mínimo, a negociação anual, sempre na mesma data,

fixada pela categoria dos servidores públicos, para a revisão geral dos subsídios, dos

vencimentos, dos proventos, das pensões, dos salários e das gratificações, a fim de

preservar-lhes o valor real.

§  2°  -  Dependendo  do  resultado  de  negociação  coletiva,  será  assegurado  aos

servidores  públicos  em  geral  aumento  real  dos  subsídios,  dos  vencimentos,  das
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gratificações, dos proventos, das pensões e dos salários.

§ 3° - O Ministério do Trabalho e Emprego - MTE -, quando solicitado por qualquer

das partes, poderá participar da negociação coletiva como mediador.

Art. 8º - O sistema de negociação coletiva será implementado por meio de mesas

de negociação permanente.

§ 1º - Nas mesas de negociação permanente serão asseguradas a liberdade de

pauta dos participantes e o direito à livre apresentação formal de pleitos.

§  2º  -  O  Estado,  juntamente  com  os  sindicatos  representantes  dos  servidores

públicos ocupantes de cargos efetivos ou em comissão, empregos e funções públicas

da administração direta, autárquica e fundacional, no prazo de um ano contado da

data de publicação desta lei, detalhará o funcionamento do sistema de negociação

em  lei  específica,  que garantirá  que os processos  negociais  gerais  e  específicos

sejam articulados entre si.

Art. 9º - Os sistemas de negociação serão organizados com a finalidade de:

I - assegurar a prerrogativa de instauração da negociação coletiva por qualquer das

partes interessadas para tratar de questões gerais, especificas ou setoriais;

II - garantir a negociação coletiva sempre que houver demanda da categoria;

III  -  assegurar  os  mecanismos  e  os  procedimentos  de  negociação  na  base de

representação  das  entidades  sindicais  que  integrarem  o  processo  negocial,

observadas as especificidades dos órgãos e das carreiras do serviço público;

IV  -  oferecer  mecanismos  eficazes  ao  tratamento  de  conflitos  nas  relações  de

trabalho;

V - definir procedimentos para a explicitação dos conflitos;

VI  -  firmar  compromissos em que as representações compartilhem a  defesa do

interesse  público  por  meio  da  implementação  de  instrumentos  de  trabalho  que

propiciem  a  melhoria  da  qualidade  dos  serviços  públicos  prestados  à  sociedade,

considerando os princípios da solidariedade e da cooperação;

VII  -  assegurar  mecanismos  que  garantam  o  cumprimento  do  que  tenha  sido

negociado e acordado entre as partes.

Art.  10  -  É  assegurado  à  entidade  sindical  o  estabelecimento  da  pauta  de

negociação, que deverá ser aprovada pela assembleia geral, para a qual deverá ser
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convocada toda a categoria, na forma do estatuto da entidade.

Art.  11  -  É  obrigatória  a  participação  dos  representantes  legais  na  negociação

coletiva.

Art. 12 - A assinatura da convenção coletiva ou do acordo coletivo dependerá da

anuência  da  categoria,  mediante  deliberação  em  assembleia  geral,  para  a  qual

deverá ser convocada toda a categoria, na forma do estatuto da entidade sindical.

Art. 13 - Os acordos firmados são bilaterais, vinculando as partes à adoção das

providências para sua efetivação e sua manutenção.

Art.  14  -  Caberá  ao  titular  do  respectivo  Poder  homologar  as  proposições

apresentadas por meio do sistema de negociação permanente.

Parágrafo  único  -  A atribuição  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo  poderá  ser

exercida por delegação de competência.

Art.  15  -  Os  acordos  resultantes  da  negociação  coletiva  serão  registrados  em

instrumentos firmados pelas partes e publicados no Diário Oficial do Estado de Minas

Gerais.

§ 1º - Dos instrumentos firmados pelas partes constará, no mínimo a abrangência, a

aplicabilidade, os prazos e a vigência do quanto acordado.

§ 2º - Os instrumentos firmados deverão ser protocolizados no MTE.

Art.  16  -  É  irrevogável  e  irretratável  a  convenção coletiva  ou  o  acordo coletivo

resultante do processo de negociação coletiva.

Parágrafo único - Os acordos ou instrumentos resultantes da negociação coletiva

possuem  ultratividade  e  serão  prorrogados  automaticamente  até  que  outro  seja

firmado ou pactuado.

Art. 17 - Compete à administração pública adotar as providências administrativas

para efetivação do acordo e, quando for o caso, encaminhar, no prazo de 30 dias,

respeitados  os  ciclos  orçamentários  e  outros  prazos  legais  devidamente

comprovados, os projetos de lei que disciplinem o acordado para a apreciação do

Poder Legislativo.

CAPÍTULO III

DA APLICAÇÃO DO DIREITO DE GREVE

Art. 18 - É reconhecido o direito de greve dos servidores públicos, competindo-lhes
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decidir  livremente  sobre  a  oportunidade  de  exercê-lo  e  sobre  os  interesses  que

devam, por meio dele, defender.

Art. 19 - Entende-se por greve a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou

parcial, da prestação de serviços ou atividades da administração direta, autárquica e

fundacional do Estado.

Art.  20  -  É  assegurado  o  direito  de  greve  dos  servidores  públicos,  sendo

expressamente  vedada  a  contratação  de  trabalhadores  substitutos,  enquanto

perdurar a paralisação.

§ 1° - Em nenhuma hipótese, as medidas adotadas pelo Estado relativamente às

greves poderão violar  ou constranger os direitos e as garantias fundamentais dos

servidores públicos.

§ 2º - É vedado ao Poder Executivo adotar medidas para constranger o servidor

público ao comparecimento ao trabalho e para frustrar a divulgação do movimento

grevista.

Art. 21 - É assegurado aos grevistas o emprego de meios pacíficos tendentes a

persuadir os demais servidores a aderirem à greve, a arrecadar fundos de greve e a

divulgar livremente o movimento grevista.

Parágrafo único - É livre o acesso dos dirigentes e representantes sindicais aos

locais de trabalho ou de prestação de serviços.

Art. 22 - A entidade sindical que convocar a greve deverá notificar o órgão ou a

entidade pertinente no prazo de quarenta e oito horas, contadas a partir da aprovação

pela assembleia geral da deflagração da greve.

Art. 23 - Os servidores grevistas deverão garantir a manutenção de 25% (vinte e

cinco por cento) dos serviços e atividades considerados inadiáveis, assim entendidos

os serviços e as atividades destinados a garantir o atendimento das necessidades da

população.

Parágrafo único - São necessidades da população, supridas por meio de atividades

inadiáveis,  aquelas  que,  se  não  forem  atendidas,  colocam  em  perigo  iminente  a

sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Art.  24 -  A participação do servidor em movimento grevista não será critério  de

avaliação de desempenho e de avaliação de índices de produtividade ou justificativa
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de incapacidade para desempenho da função pública e não se configurará em faltas

ao trabalho.

§ 1° - Nenhum servidor público sofrerá sanções, punições e discriminação ou terá

instaurado contra si procedimento disciplinar por participar de greve, salvo por justo

motivo devidamente comprovado em processo administrativo disciplinar, garantido o

contraditório e a ampla defesa.

§  2°  -  O descumprimento  do  disposto  no  “caput”  deste  artigo  será considerado

como prática antissindical.

Art. 25 - As faltas ao trabalho em decorrência de greve não poderão gerar desconto

em folha de pagamento,  sendo sua compensação feita  mediante acordo entre as

partes.

Art.  26  -  A  participação  de  dirigentes  sindicais  nos  processos  negociais,

formalmente constituídos, decorrentes de greve não configurará falta ao trabalho.

CAPÍTULO IV

DO AFASTAMENTO DE DIRIGENTES SINDICAIS

Art. 27 - Para atender ao disposto nesta lei, fica assegurado aos servidores públicos

o  afastamento  dos  respectivos  cargos,  empregos  ou  funções  exercidas,  quando

investidos em mandato de dirigente sindical ou em mandato no conselho fiscal de

entidade sindical.

§ 1° - A lei de que trata o “caput” deste artigo garantirá o livre exercício da atividade

sindical.

§  2°  -  Na  existência  de  lei  ou  acordo  anterior  que  já  regulamente  a  matéria,

prevalecerá a norma que for  mais favorável ao servidor público e ao exercício da

atividade sindical.

Art. 28 - Fica assegurada a dispensa de ponto da comissão de servidores públicos,

designada pela direção de seu respectivo sindicato, o servidor que participar da mesa

de negociação coletiva.

Art. 29 - O direito de afastamento dos dirigentes sindicais se aplica a sindicatos,

federações, confederações e centrais sindicais.

Art.  30  -  São assegurados ao dirigente  sindical  afastado para  exercer  mandato

classista todos os direitos, garantias e vantagens pessoais ou decorrentes do cargo,
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emprego ou função.

Art. 31 - Sob pena de violação do direito à livre atividade sindical, é garantida a

inamovibilidade do dirigente sindical até um ano após o término do mandato, salvo

por solicitação e anuência expressa do próprio servidor.

Art.  32  -  O  ônus  do  afastamento  de  servidores  para  desempenho  de  mandato

sindical será de responsabilidade do órgão ou do ente com o qual o servidor tenha

vínculo.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33 - A inobservância dos princípios referidos nesta lei acarretará a aplicação de

penalidades ao infrator.

Art. 34 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2013.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: O direito de greve dos servidores públicos está previsto no inciso VII

do art. 37 da Constituição da República, “in verbis”:

“Art.  37  -  A administração pública direta e indireta de qualquer  dos Poderes da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de

legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  e,  também,  ao

seguinte:

(...)

VII  -  o  direito  de greve será exercido nos termos e nos limites  definidos em lei

específica”.

Esse artigo está inserido no capítulo que cuida da administração pública (Capítulo

VII do Título III). A previsão nele constante decorre do regime jurídico diferenciado

aplicado ao serviço público, que tem como um de seus pressupostos atender aos

interesses da coletividade.

Por outro lado, o regime jurídico diferenciado aplicado a trabalhadores da iniciativa

privada e a servidores públicos não lhes pode impor violação a direitos fundamentais,

na medida em que são todos trabalhadores.

Não se pode anuir à assertiva de que apenas os trabalhadores da iniciativa privada
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podem exercer o direito de greve, quando legítima, com base na Lei nº 7.783, de

1989, que apenas a eles aproveita, sob pena de se estar reduzindo a categoria do

servidor público a uma subcategoria. Isso seria colocar o servidor público em situação

inferior à dos demais trabalhadores, impedindo-o de exercer um direito reconhecido e

consagrado pela Constituição Federal, por inércia do Legislativo. Cuida-se, pois, de

verdadeira desigualdade.

Além disso, sendo o direito de greve um corolário do direito ao trabalho e, portanto,

um direito  humano, não pode ele retroceder  (cláusula do não retrocesso),  porque

resultante de evolução e de conquistas históricas da humanidade.

Nessa esteira, em que pesem as decisões contrárias, a Corte Especial do egrégio

Tribunal  Regional  Federal  da  1ª  Região,  já  em  2002,  ainda  que  por  decisão

majoritária, assim decidia:

"O  governo  está  ficando  refém de sua odiosa  política  de  amesquinhamento  do

servidor público com o achatamento perverso dos salários e o corte de vantagens já

auferidas  há  anos.  As  greves  estão  estourando  em  diversos  setores  da

Administração, direta ou indireta. Nesse momento temos greve dos professores, dos

servidores da previdência, da Imprensa Nacional. Paralisações de outros serviços já

ocorreram. Essa desastrosa política está levando o país ao caos.

Outras  paralisações,  sem  dúvida,  acontecerão.  Ninguém  faz  greve  por  prazer,

diversão.  O governo age de maneira insensível  com os grevistas.  A alegação de

sempre  é  que  as  greves  são  'motivadas  por  interesses  corporativos,  políticos  e

pessoais'. Alegação que não convence ninguém, nem a ele próprio. São atos de força

que pratica. Não dialoga com o servidor grevista. E quando, raras vezes e já numa

situação crítica, resolve conversar, faz acertos, para logo depois voltar atrás. É triste o

que acontece. Muito triste. Está na hora de o governo dialogar com os grevistas da

Imprensa Nacional e apresentar uma digna proposta de acordo".

Nesse  passo  e  na  esteira  da  conhecida  provocação  de  Norberto  Bobbio,  vale

ponderar: um direito que não pode ser exercido pode ser considerado um direito?

"Um direito cujo reconhecimento e cuja efetiva proteção são adiados 'sine die', além

de confiados à vontade de sujeitos cuja obrigação de executar o 'programa' é apenas

uma obrigação moral ou, no máximo, política, pode ainda ser chamado corretamente
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de 'direito'?”.

Dialogando sob  essa ótica,  cabe  lembrar  ser  competência  exclusiva  do  Estado

regulamentar  as  matérias  relativas a seus servidores, conforme a Constituição do

Estado:

“TÍTULO III - DO ESTADO

CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Seção V - Dos Servidores Públicos

Subseção II - Dos Servidores Públicos Civis

Art. 33 - O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei

específica”.

Assim  sendo,  este  projeto  pretende  dar  eficácia  a  preceitos  da  Constituição do

Estado. Como ainda não houve a necessária regulamentação do direito de greve,

nem se instituíram meios legais para seu exercício, é urgente que se aprove este

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

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

PROJETO DE LEI Nº 4.065/2013

Declara de utilidade pública o Liceu de Artes e Ofícios Cordélia Barreto, com sede

no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarado de utilidade pública o Liceu de Artes e Ofícios Cordélia

Barreto, com sede no Município de Araxá.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2013.

Antonio Lerin

Justificação: O Liceu de Artes e Ofícios Cordélia Barreto é uma associação sem fins

lucrativos, localizada no Município de Araxá, que atua no âmbito da arte e da cultura,

com atividades voltadas para música, dança, teatro, pintura e artesanato. A instituição

promove ações que visam resgatar a cultura, incentivar a capacitação do jovem com

cursos  e  projetos  educacionais  e  ampliar  a  participação  social  e  a  prática  da

cidadania.
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Ademais, o Liceu busca defender o interesse dos associados junto às instituições

públicas e privadas por meio de celebração de parcerias e convênios para promover

cursos,  seminários,  palestras,  pesquisas,  fóruns  ou  qualquer  evento  voltado  para

atendimento dos interesses dos associados.

Por  apresentar  os  requisitos  legais  para  ser  declarado  de  utilidade  pública,

esperamos a anuência dos nobres Deputados ao título declaratório proposto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.066/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  associação  Viva  Vida  -  Voluntários  Itabiranos

Valorizando a Vida, com sede no Município de Itabira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a associação Viva Vida - Voluntários

Itabiranos Valorizando a Vida, com sede no Município de Itabira.

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

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2013.

Luzia Ferreira

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem por  objetivo  declarar  de  utilidade pública  a

associação  Viva  Vida  -  Voluntários  Itabiranos  Valorizando  a  Vida,  com  sede  no

Município  de  Itabira.  Trata-se  de  uma entidade  social  sem  fins  lucrativos  e  com

duração por tempo indeterminado, que não remunera seus diretores.

A associação tem por finalidade colaborar com o esforço para minorar o índice de

suicídios no Brasil através de ampla assistência aos que se encontram em vias de

cometê-lo,  além  de  criar,  manter  e  orientar  postos  de  atendimento  aos  suicidas

potenciais em Itabira e região, coletar dados sobre o suicídio e preparar e aperfeiçoar

plantonistas, que serão voluntários e não remunerados, através de cursos e estágios.

Considerando a missão e os objetivos da entidade, solicito o apoio dos meus pares

para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

PROJETO DE LEI Nº 4.067/2013

Declara de utilidade pública a entidade Associação Trespontana de Proteção Animal

- ONG Amor Animal -, com sede no Município de Três Pontas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Trespontana de Proteção

Animal - ONG Amor Animal -, com sede no Município de Três Pontas.

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

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2013.

Mário Henrique Caixa

Justificação: A Associação Trespontana de Proteção Animal - ONG Amor Animal -,

com atuação no Município de Três Pontas, é uma associação civil de direito privado,

sem fins lucrativos, que tem como objetivo principal a proteção e defesa aos direitos

dos animais.

A  entidade  tem  por  finalidade  proporcionar  condições  de  abrigo,  alimentação

adequada,  assistência  à  saúde  e  integração  dos  animais  abandonados  à

comunidade; propor e defender políticas públicas na defesa dos direitos dos animais;

colaborar com entidades e órgãos públicos de promoção do bem-estar dos animais

domésticos, cativos ou silvestres; manter programas de prevenção contra doenças

transmissíveis  por  animais  em  conjunto  com  os  Poderes  municipal,  estadual  e

federal;  desenvolver,  planejar  e  implementar  políticas  básicas  que  promovam  a

harmonia entre o homem e o animal;  desenvolver  campanhas públicas, atividades

culturais  e  educacionais  com  vistas  à  formação  de  uma consciência  de  respeito

ambiental  na  população;  manter  relações  com  entidades  congêneres  nacionais  e

internacionais;  fiscalizar e tomar medidas jurídicas com referência a infratores que

desrespeitem as leis de proteção à fauna, inclusive propor ações civis públicas; e

manter  convênios  com  órgãos  ou  instituições  com  vistas  ao  intercâmbio  de

informações,  realização  de  pesquisas  e  estudos  que  busquem  a  melhoria  das

condições de vida dos animais.

A diretoria da Associação é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que

desenvolvem atividades voluntárias. A entidade atende aos requisitos exigidos pela
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Lei n° 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação

deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.068/2013

Institui o cartão Minas Master para o transporte público gratuito de idosos em todo o

território do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o cartão Minas Master para o transporte público gratuito de

idosos em todo o território do Estado de Minas Gerais.

§ 1º - Para os fins desta lei, entende-se por idoso a pessoa com idade igual ou

superior a sessenta anos.

§  2º  -  O  cartão  Minas  Master  é  gratuito,  intransferível  e  de  uso  pessoal  do

beneficiário.

Art.  2º  -  O  beneficiário  desta  lei  utilizará  o  transporte  coletivo  intermunicipal  de

forma gratuita,  bastando para tanto  apresentar  o  cartão  Minas Master,  no  ato  da

aquisição do bilhete de viagem.

Art. 3º - Para a aquisição do cartão Minas Master, o interessado deverá providenciar

seu cadastramento nos termos do regulamento desta lei.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2013.

Fred Costa

Justificação: Os direitos do idoso são garantidos pelo Estatuto do Idoso, Lei Federal

nº 10.741, de 2003.

Algumas leis  estaduais  procuram acrescentar ainda mais  benefícios  aos idosos,

como a  Lei  nº  9.760,  de  1989,  que garante  ao  idoso a  gratuidade do transporte

público intermunicipal.

Visando a praticidade e o aperfeiçoamento do atendimento aos idosos, propomos a
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implantação do cartão intermunicipal para o transporte de idosos.

Para tanto, contamos com a colaboração dos nobres pares.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Célio

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 379/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.069/2013

Altera  a  denominação  do  Estádio  Governador  Magalhães  Pinto  para  Estádio

Mineirão.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O Estádio Governador  Magalhães Pinto passa a denominar-se Estádio

Mineirão.

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

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2013.

Paulo Lamac

Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que  altera  a  denominação  do  Estádio  Governador  Magalhães  Pinto  para  Estádio

Mineirão.

A  Lei  n°  13.408,  de  21/12/99,  que  dispõe  sobre  a  denominação  de

estabelecimentos, instituições e próprios do Estado, determina, em seu art. 2º, que a

escolha  da  denominação  recairá  em  nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha

destacado  por  suas  notórias  qualidades  e  por  relevantes  serviços  prestados  à

coletividade ou em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Como se vê, a legislação mineira exige que as pessoas a serem homenageadas

apresentem  predicados  positivos  como  condição  para  que  seus  nomes  possam

denominar  bens  públicos  estaduais.  Assim,  sendo  constatado  fato  histórico  que

desabone  a  pessoa  homenageada,  torna-se  necessário  avaliar  a  pertinência  da

manutenção da homenagem prestada.

No caso em tela é público e notório o envolvimento direto da personalidade que dá

nome ao Estádio no golpe militar que instaurou a ditadura no Brasil, sendo, inclusive,

um dos que assinaram o Ato Institucional nº 5, o mais repressivo do regime.
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Além disso, em 1963, o homenageado foi o mandante do Massacre de Ipatinga, no

qual centenas de pessoas que protestavam contra as más condições de trabalho na

Usiminas foram mortas por policiais militares.

Portanto, se há intenção de se perpetuar o nome de certa figura, deve-se fazê-lo

adotando critérios mais compatíveis com o nosso Estado Democrático de Direito e

respeitando a memória de quem sofreu direta ou indiretamente com a ditadura.

Por  outro  lado,  vale  registrar  que  o  Estádio  indicado  nesta  proposição  já  é

nacionalmente  conhecido  como  “Mineirão”,  sendo  considerado  uma  referência

cultural no Estado. Desta feita, entendemos ser extremamente pertinente a escolha

desse nome, pois coaduna-se com a história de Belo Horizonte e com a do Estado.

Diante do exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para a

aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.070/2013

Isenta pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos do pagamento de tarifa

de passagem de ônibus intermunicipais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  isentas  do  pagamento  de  tarifa  de  passagem  de  ônibus

intermunicipais pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos.

Parágrafo único -  Serão reservados,  no mínimo,  dois  assentos em cada ônibus

intermunicipal para utilização dos beneficiários de que trata o “caput” deste artigo.

Art. 2º - O Poder Executivo definirá os mecanismos e os critérios para o exercício

dos direitos previstos nesta lei.

Art.  3º  -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de

dotação orçamentária própria.

Art.  4º  -  O Poder  Executivo regulamentará esta lei  no prazo de noventa dias  a

contar de sua publicação.

Art.5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2013.
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Fred Costa

Justificação: Este projeto de lei  tem como objetivo garantir que as pessoas com

idade  igual  ou  superior  a  60  anos  fiquem  isentas  do  pagamento  das  tarifas  de

passagem de ônibus intermunicipais em Minas Gerais. A Lei Federal nº 10.741/2003 -

Estatuto do Idoso - garante os direitos dos idosos em âmbito nacional.

Consideramos  de  suma  importância  garantir  aos  idosos  mineiros  todos  os

benefícios públicos e melhorar sua qualidade vida. Dessa forma, contamos com o

apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Célio

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 379/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.071/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos dos Bairros Ouro

Verde, Jardim Montanhês, Rosa Mística e José Branco, com sede no Município de

Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos

dos Bairros Ouro Verde, Jardim Montanhês, Rosa Mística e José Branco, com sede

no Município de Formiga.

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

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2013.

Gustavo Valadares

Justificação: A Associação de Moradores e Amigos dos Bairros Ouro Verde, Jardim

Montanhês, Rosa Mística e José Branco, com sede no Município de Formiga, é uma

entidade civil sem fins lucrativos, de finalidade filantrópica e de caráter educacional,

cultural e assistencial.

O  processo  que  tem por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida

entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  nº

12.972, de 27/7/1998.

A entidade funciona regularmente há mais de um ano, e sua diretoria é composta

de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma remuneração pelas funções que
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exercem, conforme consta em atestado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.072/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Hospital Carlos Chagas,

com sede no Município de Candeias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Amigos do Hospital

Carlos Chagas, com sede no Município de Candeias.

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

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2013.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

Amigos do Hospital Carlos Chagas, com sede no Município de Candeias. A entidade

está em pleno funcionamento desde sua fundação, é uma sociedade civil, sem fins

lucrativos e com duração indeterminada.

Tem como finalidade colaborar com o Hospital Carlos Chagas, visando o bem-estar

físico e emocional  de seus pacientes,  bem como atuar  de diferentes formas para

viabilizar a manutenção da instituição, de forma a garantir o pleno funcionamento de

suas atividades.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento  das  suas  atividades,  tendo  em  vista  que  a  mesma  atende  os

requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.073/2013

Declara de utilidade pública a Associação Ítalo-Brasileira para Educação - Assibe -,

com sede no Município de Astolfo Dutra.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Ítalo-Brasileira  para

Educação - Assibe -, com sede no Município de Astolfo Dutra.

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

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2013.

Gustavo Valadares

Justificação: A Associação Ítalo-Brasileira para Educação - Assibe -, com sede no

Município de Astolfo Dutra, é uma entidade civil  sem fins  lucrativos, de finalidade

filantrópica e de caráter educacional, cultural e assistencial.

O  processo  que  tem por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida

entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  nº

12.972, de 27/7/1998.

A Assibe funciona regularmente há mais de um ano, e sua diretoria é composta de

pessoas  idôneas,  que  não  percebem  nenhuma  remuneração  pelas  funções  que

exercem, conforme consta em atestado.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI 4.074/2013

Declara de utilidade pública a Sociedade São Vicente de Paulo de Além Paraíba,

com sede no Município de Além Paraíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade São Vicente de Paulo de

Além Paraíba, com sede no Município de Além Paraíba.

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

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista

Justificação: A Sociedade São Vicente de Paulo de Além Paraíba, com sede no

Município de Além Paraíba, fundada em 10/4/1903, é uma sociedade civil, sem fins

lucrativos,  que tem como finalidade aliviar  a miséria espiritual  e material  dos que

vivem em situação de vulnerabilidade social. A Sociedade São Vicente de Paulo de
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Além Paraíba, em mais de 110 anos de atuação, vem promovendo o desenvolvimento

de suas atividades sem qualquer discriminação de raça, cor, sexo ou religião, com

uma atuação extremamente meritória e a entidade,  portanto,  é merecedora de se

tornar  de  utilidade  pública,  tendo  assim  mais  condições  para  desempenhar  sua

elevada  missão.  Por  sua importância,  contamos com o apoio  de nossos  pares à

aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.075/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Coluna o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Coluna imóvel

com  área  de  2.000  m²  (duzentos  metros  quadrados),  situado  nesse  Município,

registrado sob o nº R-9.456, Livro 3-E, fl. 291, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de São João Evangelista.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se à

construção  de  unidade  básica  de  saúde,  instalação  de  apoio  operacional  da

Prefeitura e realização de atividades de interesse social da comunidade.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2013.

Dinis Pinheiro

Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município de Coluna de imóvel de

propriedade do Estado situado no mesmo Município.

Visando atender ao interesse público, o Executivo Municipal solicita a doação do

imóvel a fim de incorporá-lo ao patrimônio do Município para a construção unidade

básica de saúde, realização de atividades de interesse social e instalação de apoio

operacional da Prefeitura.
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Considerando  justa  a  doação  pretendida,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres

Deputados e Deputadas à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.076/2013

Ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  aos  estabelecimentos  que

promovam transferências interestaduais de minério de ferro, nos termos do art. 225-A

da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  aos

estabelecimentos que promovam transferências  interestaduais de minério de ferro,

signatário de protocolo de intenções com o Estado, nos termos do art. 225-A da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, conforme exposições de motivos encaminhadas

por meio da Mensagem nº 402/2013.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.077/2013

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de artefatos para uso em

construção civil, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de artefatos para uso em construção civil, nos termos do art. 225 da

Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou incentivos

fiscais ou financeiro-fiscais concedidos por outros Estados, conforme exposição de

motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 401/2013.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.078/2013

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor fabricante de artigos de

PVC, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor fabricante de artigos de PVC, signatário de protocolo de intenções

com o Estado, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 400/2013.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.079/2013

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de indústrias de adubos e

fertilizantes, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de indústrias de adubos e fertilizantes, nos termos do art. 225 da Lei

nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais

ou financeiro-fiscais concedidos por outros Estados, conforme exposição de motivos

encaminhada por meio da Mensagem nº 399/2013.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

REQUERIMENTOS

Nº  4.701/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

implantação de redutores de velocidade na Rua Luiz Pongelupe, entre a Rua Álvaro

Ferreira Cardoso e a Rua Seis, no Bairro Urucuia, no Barreiro de Cima.

Nº  4.702/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  DER-MG  pedido  de  providências  para  que  sejam  instalados

passeios para pedestres nas margens da Rodovia MG-432, no trecho entre a entrada

do condomínio Nossa Fazenda e a entrada do Bairro São Francisco de Assis, do Km

1 ao Km 4, no Município de Esmeraldas. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº  4.703/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cemig pedido de providências  para que seja instalada iluminação

pública na Rodovia MG-432, no trecho compreendido entre a entrada do condomínio

Nossa Fazenda e a entrada do Bairro São Francisco de Assis, do Km 1 ao Km 4, no

Município de Esmeraldas. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  4.704/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DNIT e à Polícia Rodoviária Federal pedido de providências para

que  seja  implantada  mão  dupla  na  via  marginal  da  BR-381,  no  trecho  de

aproximadamente  30  metros,  da  via  de  acesso  ao  Povoado  de  Sapecado,  no

Município de Itaguara, até a rotatória do Km 374. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  4.705/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a construção de

um  refeitório  e  para  a  reforma  e  ampliação  dos  banheiros  na  Escola  Estadual

Henrique Sapori, no Município de Ribeirão das Neves.

Nº  4.706/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  da  Educação  pedido  de  providências  para  que  seja

avaliada pelo MEC a possibilidade de manutenção do programa Fies no curso de

medicina da Universidade José do Rosário Vellano - Unifenas-BH. (- Distribuídos à

Comissão de Educação.)

Nº  4.707/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  DER-MG  pedido  de  providências  para  a  manutenção  e  a

conservação  da  LMG-871,  que  liga  o  Município  de  Lima  Duarte  ao  Distrito  de

Conceição de Ibitipoca. (- À Comissão de Transporte.)
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Nº 4.708/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  nova  diretoria  da  Associação  dos  Aposentados  e

Pensionistas de Timóteo por sua posse. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 4.709/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  lotados  na  5ª  Companhia  de  Missões

Especiais  de  Governador  Valadares  pela  apreensão  de  grande  quantidade  de

maconha e pela detenção do autor do tráfico e seja encaminhado a essa Companhia

pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo

serviço prestado. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.710/2013, do Deputado Hélio Gomes, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado,  à  Secretaria  de  Transportes  e  ao  DER-MG  pedido  de

providências a para a recuperação e a manutenção da rodovia LMG-871, que liga o

Município  de  Lima  Duarte  ao  Distrito  de  Conceição  de  Ibitipoca.  (-  Semelhante

proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Anselmo José Domingos.

Anexe-se  ao  Requerimento  nº  4.707/2013,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.)

Nº  4.711/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Tribunal de Justiça pedido de providências para que seja criada uma vara da infância

e da juventude na Comarca de Betim. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  4.712/2013,  do  Deputado  Sebastião  Costa,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  pesar  pelo  falecimento  do  Sr.  Jair  Vieira  Campos,  ex-Prefeito

Municipal de Dom Cavati, ocorrido em 13/5/2013, nesse Município. (- À Comissão de

Assuntos Municipais.)

Nº  4.713/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando do 1º Batalhão da PMMG pedido de informações sobre o

número de infratores apreendidos, nos últimos cinco anos, com base no Estatuto da

Criança e do Adolescente, o número de reincidentes, as condições como ocorreram

essas apreensões e o grupo de ato infracional, na circunscrição do 1º BPM. (- À Mesa

da Assembleia.)

Nº  4.714/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Presidência da Funai e à Coordenadoria Regional dessa Fundação



685
____________________________________________________________________________

em Minas Gerais e no Espírito Santo as notas taquigráficas da 6ª Reunião Ordinária

dessa  Comissão  e  pedido  de  providências  para  a  adequada  estruturação  das

coordenadorias técnicas locais em todas as regiões do Estado onde se encontram

comunidades indígenas, em particular no Município de Carmésia.

Nº  4.715/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à Secretaria  de Defesa Social  e  ao  Comando-Geral  da  PMMG as

notas  taquigráficas  da  6ª  Reunião  Ordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de

providências para que se assegure a presença de policiamento ostensivo permanente

na comunidade indígena Caxixó, no Município de Martinho Campos.

Nº  4.716/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Presidência da Funai e à Coordenadoria Regional dessa Fundação

em Minas Gerais e no Espírito Santo as notas taquigráficas da 6ª Reunião Ordinária

dessa  Comissão  e  pedido  de  providências  para  a  agilização  do  processo  de

regularização fundiária  na comunidade indígena Caxixó,  no Município de Martinho

Campos. (- Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.)

Nº  4.717/2013,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Copasa-MG pedido de informações sobre o aumento do valor das

contas  de  água  nos  Municípios  de  Salinas,  Grão-Mogol,  Rio  Pardo  de  Minas  e

Josenópolis.

Nº  4.718/2013,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo pedido de informações

sobre a hipótese de caducidade da concessão de que é titular a Minas Arena, com

envio a esta Casa de relatório detalhado sobre a matéria, bem como sobre o nível de

qualidade dos serviços prestados por essa empresa.

Nº  4.719/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Chefia Polícia Civil pedido de informações sobre os motivos pelos

quais a Sra. Tânia D´Arc, Delegada de Polícia, vinculada à Corregedoria-Geral dessa

corporação, teria se omitido em face das irregularidades cometidas pela Sra. Maria

Helena, Escrivã de Polícia, em desfavor do Sr. Marcos José Rezende, Subinspetor de

Polícia, e as notas taquigráficas da 15ª Reunião Extraordinária dessa Comissão.

Nº  4.720/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Corregedoria-Geral da Polícia Civil  pedido de informações sobre o

Procedimento nº 175.634, no qual figuram como partes o Sr. Marcos André Rezende,

Subinspetor de Polícia, e as Sras. Tânia D´Arc, Delegada de Polícia, e Maria Helena,

Escrivã de Polícia, com envio a esta Casa das oitivas e das acareações relativas ao

referido procedimento. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  4.721/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para a implantação do

programa Farmácia de Minas nas comunidades indígenas do Estado. (- À Comissão

de Saúde.)

Nº  4.722/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Secretaria  Extraordinária  de  Regularização  Fundiária  as  notas

taquigráficas da 6ª Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências para

a agilização do processo de regularização fundiária na comunidade indígena Caxixó,

no Município de Martinho Campos.

Nº  4.723/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao IEF e à Coordenadoria Regional da Funai em Minas Gerais e no

Espírito Santo pedido de providências para que realizem reunião conjunta com os

indígenas do povo pataxó que ocupam parte do Parque Estadual do Rio Corrente, no

Município de Açucena, e do Parque Estadual Serra da Candonga, no Município de

Guanhães. (- Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.)

Nº  4.724/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para que seja dotado de

infraestrutura e colocado em funcionamento o centro de saúde localizado na aldeia

Pataxó de Carmésia. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  4.725/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cemig e à Secretaria de Educação pedido de providências para que

se assegure o fornecimento de energia elétrica à Casa de Cultura e à unidade da

escola estadual indígena que atende a aldeia Pedra Redonda, dos índios xacriabás,

no Município de São João das Missões.

Nº  4.726/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

formulada manifestação de repúdio (a ser encaminhada aos Deputados Federais e
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Senadores  representantes  do  Estado)  à  Proposta  de  Emenda  Constitucional  nº

215/2000,  que  inclui  entre  as  competências  exclusivas  do  Congresso  Nacional  a

aprovação  da  demarcação  de  terras  tradicionalmente  ocupadas  por  índios  e  a

ratificação  das  demarcações  já  homologadas  e  estabelece  que  os  critérios  e

procedimentos  de  demarcação  serão  regulamentados  por  lei.  (-  Distribuídos  à

Comissão de Direitos Humanos.)

Nº  4.727/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Corregedoria-Geral de Polícia Civil pedido de informações com cópia

dos  procedimentos  administrativos,  em  tramitação  e  encerrados,  instaurados  em

desfavor  do  Delegado de Polícia  Geraldo  do Amaral  Toledo  Neto.  (-  À  Mesa da

Assembleia.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Presidência comunicações dos Deputados Sávio

Souza Cruz e Sebastião Costa.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fabiano Tolentino.

O Deputado Fabiano Tolentino - Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados,  imprensa,  telespectadores  da  TV  Assembleia,  público  que  nos  visita,

pessoal do Sinffaz. É sempre um prazer tê-los aqui. Estamos juntos nessa demanda,

que é muito importante. Podem contar com os Deputados desta Casa, que irão ajudá-

los no que puderem.

Hoje,  Sr.  Presidente,  ocupo  esta  tribuna para  fazer  um levantamento  do  nosso

trabalho nesses primeiros dois anos de mandato, que se encerraram em fevereiro.

Discorreremos sobre alguns projetos que estão sendo feitos na nossa região Centro-

Oeste. O público que nos visita pode tomar conhecimento das nossas ações.

No esporte e na educação, conseguimos desenvolver vários projetos nas escolas.

Disponibilizamos muitos “kits” esportivos para as escolas estaduais de Divinópolis e

região; conseguimos coberturas para quadras poliesportivas e diversas reformas em

outras  quadras,  por  meio  das  nossas  emendas  parlamentares.  Juntamente  ao

Deputado Jaime Martins, disponibilizamos R$1.500.000,00 para fazer as reformas.

Fui Secretário de Esportes e sei do que estou falando. Com o passar dos anos, as



688
____________________________________________________________________________

quadras vão ficando sem condições de uso pelos alunos. Apresentamos o projeto

Pintando o Esporte, para renová-las. Colocamos R$500.000,00 na minha emenda, e

o Deputado Jaime Martins está nos ajudando com mais R$1.000.000,00. Também

apresentamos emendas destinadas à compra de materiais escolares, retroprojetores,

enfim,  vários  objetos  necessários  às  escolas.  Além disso,  fizemos  a  reforma e  a

ampliação da maior pista de “skate” do Estado de Minas Gerais, que está no Parque

da Ilha. Comecei essa obra quando era Secretário e consegui ampliar os recursos

para o valor de R$100.000,00. A pista ficou magnífica. É importante trabalharmos o

esporte  como  ferramenta  de  promoção  da  saúde  e  de  combate  às  drogas.

Precisamos  trabalhar  bastante  nessa  área.  Também  construímos  e  reformamos

quadras  em  áreas  rurais,  onde  temos  uma  militância  muito  grande.  Então,

conseguimos  reformar  as  quadras  de  Amadeu  Lacerda  e  de  Djalma  Dutra,  que

ficaram  muito  bonitas.  Agora  as  crianças  dessas  comunidades  podem  praticar

esportes.

A liga  municipal  ganhou materiais  esportivos;  fizemos melhorias  no  vestiário  do

Bairro Planalto;  o Divinópolis  Tênis  Clube,  nosso clube local,  assinou contrato de

comodato  com  a  Prefeitura  e  recebe  R$70.000,00  para  pintura  e  reforma  das

quadras.  O  objetivo  é  mudar  a  condição  atual.  Também  faremos  reformas  nas

quadras do Parque da Ilha, construídas em nossa gestão.

O grande Deputado Mário Henrique Caixa, muito ligado à área esportiva, está nos

olhando ali. Fizemos academias populares no Parque da Ilha, na comunidade rural de

Buritis  e também no Distrito  de  Santo  Antônio  dos  Campos,  em  Divinópolis.  São

academias muito boas. Várias entidades da assistência social, por quem temos um

carinho especial,  receberam recursos por meio de nossas emendas: a Assistência

São Vicente de Paulo recebeu R$20.000,00; a Funedi-Uemg comprou um carro zero-

quilômetro  para  ajudar  no  curso  de  Educação  Física  por  R$25.000,00;  o  Projeto

Somos Amados recebeu R$20.000,00; a Casa de Apoio ao Drogado e ao Alcoólatra,

R$20.000,00;  a  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Candelária,  R$20.000,00;  a

Associação de Combate ao  Câncer  do  Centro-Oeste  Mineiro,  R$20.000,00 -  com

esse valor, ela comprou um veículo para o transporte dos pacientes; o Movimento

Unificado Negro de Divinópolis - Mundi -, R$20.000,00; a Casa Sacramento de Amor,
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R$20.000,00;  a  Casa de Assistência  Divina Luz,  R$25.000,00;  o Projeto  Crescer,

R$30.000,00; a Vila de Nazaré, R$25.000,00; a Associação dos Surdos de Divinópolis

recebeu um aparelho audiométrico, que está fazendo um trabalho espetacular em

nossa região -  o custo desse aparelho foi de R$20.000,00; a Apae de Divinópolis

recebeu R$20.000,00 para a compra de computadores - inclusive, há várias ações no

âmbito  da  Apae  de  Divinópolis;  o  Servas  da  Cruz  de  São  Damião  recebeu

R$20.000,00; e a Instituição Acolhedora Homem de Nazaré, que é o nosso abrigo

municipal, R$20.000,00.

Sr. Presidente, no que se refere à infraestrutura, hoje estamos numa luta tremenda

para duplicar a MG-050, uma rodovia que tem um pedágio caro. Temos de trabalhar

por sua duplicação. Só assim vamos conseguir ter novas empresas e fomentar mais a

nossa economia regional. Portanto estamos suplicando ao nosso Governador e ao

Vice-Governador a duplicação da MG-050. Afinal de contas, trata-se de uma estrada

que precisa ter pedágio, mas ele está caro. Aliás, depois de amanhã, a Comissão de

Transporte,  Comunicação e  Obras Públicas,  o  Deputados  Ivair  Nogueira  e outros

Deputados desta Casa, todos andaremos por essa estrada, uma rodovia de 372km.

Verificaremos  os  avanços  obtidos,  mas  também  o  que  temos  de  melhorar.  Não

podemos  pagar  pedágio  se  a  estrada  não  estiver  em  boas  condições  de  uso,

podendo receber muitas melhorias. E, se as obras estão atrasadas, estamos aqui

para cobrar - e temos de fazê-lo. Essa duplicação da MG-050, a melhoria da nossa

estrada, é uma ação na qual estamos cada dia mais empenhados.

Sr. Presidente, na área da cultura, fizemos várias ações. Investimos no reinado, em

instrumentos musicais, em vários projetos musicais. Na infraestrutura, agora estamos

fazendo  uma  das  maiores  ações  da  cidade  de  Divinópolis  e  sua  região  rural.

Conseguimos  calçar  várias  comunidades  rurais  muito  necessitadas  e,  há  muito

tempo, esquecidas pelas nossas administrações. Então estamos hoje empenhando

R$300.000,00  para  calçamento  de  várias  comunidades  rurais.  Na  segurança,  o

Projeto  Olho  Vivo  de  Divinópolis  receberá  30  câmeras.  Trata-se  de  um  projeto

espetacular  que vai  ajudar  muito na  parte de segurança em Divinópolis.  Também

demos uma ambulância para essa cidade, ajudamos o Hospital São João de Deus e

também várias cidades da nossa região, com veículos para a saúde, como Quartel
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Geral, Bom Sucesso, Dores de Indaiá e Moema, que receberam cada uma um Uno

zero-quilômetro. Papagaio recebeu R$30.000,00 para a compra de um Uno. Todas as

cidades aqui mencionadas, que estão nos assistindo pela TV Assembleia, receberam

um  Uno por  meio  de  nossas  emendas:  Serra  da  Saudade,  Itaguara,  Carmópolis,

Onça do Pitangui, Guapé, Pompeu e Pequi. Receberam uma ambulância, no valor de

aproximadamente R$50.000,00: Conceição do Pará, Esmeraldas, Iguatama, Leandro

Ferreira,  Nova  Serrana e  Lambari.  O  agronegócio  também  recebeu um carro  de

R$25.000,00 e houve calçamento nas comunidades rurais,  por meio do programa

aqui já citado. Algumas cidades foram beneficiadas, e Divinópolis  ficou com quase

R$3.000.000,00 das nossas emendas nesses dois anos de mandato.

Outras cidades que receberam ajuda: em Araújo, a Apae recebeu R$20.000,00 e

ainda “kits”  esportivos  no  valor  de R$15.000,00;  a Santa Casa de Arcos recebeu

R$100.000,00, e a Apae, R$20.000,00; a Assistência da Infância de Bambuí recebeu

R$20.000,00, e o Conselho Tutelar, R$25.000,00, para a compra de um veículo, que

já  entreguei;  em  Belo  Horizonte,  a  Sociedade  de  Artistas  Mineiros  -  Cariúnas  -

recebeu R$20.000,00 para a compra de instrumentos musicais; a Biquinhas, demos

uma academia popular no valor de R$15.000,00; a Apae de Bom Despacho recebeu

R$20.000,00  por  meio  de  nossas  emendas;  a  praça  de  Camacho  recebeu  uma

academia  popular,  que  ficou  muito  bacana;  em  Carmo  do  Cajuru,  nossa  cidade

vizinha  -  um  abraço  a  todos  de  lá  -,  fizemos  uma pista  de  “skate”  no  valor  de

R$75.000,00, que ficou muito bacana. Conseguimos uma ambulância e fizemos a

cobertura da sede da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição do Rosário de

Fátima, que é o Reinado de Carmo do Cajuru. Foi uma cobertura muito bacana, feita

com recursos de nossas emendas.

Em  Carmo  da  Mata,  pavimentamos  várias  ruas  pelo  valor  de  R$50.000,00;

construímos  uma  academia  popular  pelo  valor  de  R$20.000,00,  e  reformamos  a

quadra esportiva pelo valor de R$20.000,00. Em Serra do Abaeté, compramos um

veículo para a agricultura - houve uma ação muito forte nessa área lá. Em Conceição

da Barra, o lar do idoso Recanto da Felicidade recebeu R$20.000,00. Córrego Dantas

recebeu  uma academia  popular  pelo  valor  de  R$20.000,00.  Em  Cláudio  houve  a

aquisição de equipamentos esportivos no valor de R$15.000,00, “kits” esportivos para
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vários times, duas academias populares que estamos instalando agora e ainda uma

ambulância  para  ajudar  na  área  da  saúde.  Em  Dores  de  Campos  fizemos  uma

academia popular. Em Entre-Rios ajudamos o Hospital Cassiano Campolina, que tem

uma  história  com  a  raça  de  cavalos  da  qual  fui  árbitro;  a  entidade  recebeu

R$75.000,00.  Estrela do Indaiá recebeu uma Apae,  cujo valor  é R$20.000,00,  um

consultório  odontológico  de  R$40.000,00  e  foi  beneficiada  com  a  reforma  do

abatedouro, que custou R$20.000,00.

O Deputado Bosco (em aparte)* - Prezado Deputado Fabiano Tolentino, de forma

breve, gostaria primeiramente de cumprimentá-lo por estar novamente fazendo uso

desta tribuna, desta vez para prestar contas de todo o seu trabalho nas cidades que

V. Exa. faz questão de representar nesta Casa, em especial Divinópolis. É muito bom

vermos  um  companheiro,  um  parceiro  prestando  contas  das  indicações  de  suas

emendas,  mas,  muito  mais  do  que  isso,  anunciando  também  as  conquistas

importantes  em  vários  programas  do  governo.  Sabemos  que  nosso  trabalho,  em

termos de indicação de verbas, de projetos, vai muito além das emendas que são

atribuídas a cada parlamentar. Então, quero cumprimentá-lo, assim como o Sinffaz,

que se faz presente aqui com grande número de pessoas.

Quero dizer também, Deputado Fabiano Tolentino, que, por meio da Comissão de

Educação, Ciência e Tecnologia, conseguimos aprovar um requerimento que prevê a

realização de sete audiências públicas em prol do Cefet-MG. Esse Centro tem uma

bandeira pela qual vem lutando, trabalhando desde 2003: buscar junto ao governo

federal, ao Ministério da Educação, a sua transformação em universidade tecnológica

federal.  Trata-se  de  um  projeto  auspicioso,  muito  importante  para  Minas  Gerais,

sobretudo para os jovens, para os futuros profissionais da ciência e tecnologia do

Estado.  Temos  certeza  de  que,  com  essa  transformação,  o  Cefet-MG,  que  hoje

preenche todas as condições, todos os requisitos para essa transformação,  ficará

ainda  mais  forte,  podendo  oferecer  mais  cursos  e  continuar  sendo  referência  no

ensino técnico e superior em Minas Gerais.

Portanto, gostaríamos também de contar  com o apoio de V. Exa.,  visto que em

Divinópolis há uma unidade do Cefet-MG. Lá realizaremos também uma audiência

pública. Parabéns. Contamos com V. Exa. e com todos os pares desta Casa nesta
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luta do Cefet-MG para sua transformação em universidade tecnológica federal.

O  Deputado  Fabiano  Tolentino  -  Muito  obrigado,  Deputado  Bosco,  pode  contar

conosco relativamente ao Cefet-MG.

A Deputada  Maria  Tereza  Lara  (em  aparte)*  -  Serei  breve,  Deputado  Fabiano

Tolentino, para V. Exa. ganhar tempo.

Quero também parabenizá-lo por seu trabalho em Divinópolis, cidade que nos é

muito querida, tanto que temos lá um Assessor Parlamentar, o Manoel Cordeiro, que

foi  Vereador.  Teremos  duas  audiências  públicas  em  Divinópolis  -  V.  Exa.  até

confirmou que estará lá também, participando dos eventos como Deputado morador

de Divinópolis, já que tem um compromisso com toda a região - dia 27 de maio, às 13

horas, na Câmara Municipal, faremos audiência pública sobre o “bullying” e, dia 5 de

junho, no Instituto Federal, sobre o combate ao “crack” e outras drogas, a pedido até

do Vereador Edmilson, de Divinópolis. V. Exa. já tem essa informação. Agradecemos

o seu apoio desde agora.

Quero dizer que estamos juntos, desejando todo o sucesso e desenvolvimento a

Divinópolis. Parabéns pelo trabalho de V. Exa., que é tão jovem e representa a nossa

região Centro-Oeste, especialmente Divinópolis.

O Deputado Fabiano Tolentino - Muito obrigado, Deputada.

Continuando, Formiga recebeu a academia popular e a Apae -  ambas custaram

R$20.000,00. Em Leandro Ferreira a Apae recebeu esse mesmo valor. Em Igaratinga

houve pavimentação asfáltica no valor de R$15.000,00; esse Município recebeu ainda

quadra esportiva no valor de R$20.000,00 e um veículo para a saúde no valor de

R$25.000,00.

Em  Lavras,  a  Associação  Abraço  recebeu  R$10.000,00;  em  Itapecerica,

conseguimos um veículo para a saúde, e a Escola Estadual Imaculada Conceição e a

Escola Estadual Pedro Luiz receberam R$20.000,00 cada uma; em Luz, o Hospital

Nossa Senhora Aparecida recebeu R$50.000,00, valorizando-se bastante a saúde, e

o Abrigo Nossa Senhora Aparecida, R$20.000,00; em Maravilhas, conseguimos um

placar eletrônico e um veículo para a saúde no valor de R$30.000,00; em Medeiros,

destinamos  um carro  para  a  agricultura  no  valor  de  R$25.000,00;  em Oliveira,  a

Irmandade  da  Santa  Casa  de  Misericórdia  recebeu  R$25.000,00,  e  a  academia
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popular e a Apae, R$20.000,00 cada - um abraço a todos de Oliveira -; em Paineiras,

a Apae e a academia popular  receberam R$20.000,00 cada;  em Passatempo,  foi

construída a academia popular no valor de R$20.000,00 e foi feita cobertura no centro

de equoterapia, que faz um trabalho muito bacana com as crianças da cidade; em

Perdigão, para a infraestrutura, foram destinados R$50.000,00, e para iluminação do

campo do Vila Nova, R$15.000,00; em Pitangui, a Apae recebeu R$20.000,00, e foi

feita a reforma do vestiário do Pitangui Esporte Clube, por R$15.000,00; em Piumhi,

foi  construída  a  academia  popular  no  valor  de  R$20.000,00;  em  Pains,  a  Apae

recebeu R$20.000,00;  em São Gonçalo do Pará,  para a  assistência social,  foram

destinados R$20.000,00, para o calçamento da Praça de Cima, R$50.000,00, e foi

feita  a  compra  de materiais  esportivos;  em Santo  Antônio  do  Monte,  o  Conselho

Central  da  Sociedade  de  São  Vicente  de  Paulo  recebeu  R$10.000,00,  para  a

aquisição de veículos da assistência social, foram destinados R$25.000,00, e para a

saúde,  R$30.000,00;  em Unaí,  para a ampliação do Salão de Convivência,  foram

destinados R$25.000,00.

Os recursos de emendas, Sr. Presidente, finalizando o meu pronunciamento, serão

ainda entregues neste ano, dentro da nossa cota. Serão investidos em São Sebastião

do Oeste R$50.000,00 para  o  esporte;  em Pedra  do  Indaiá,  R$30.000,00 para o

esporte e R$25.000,00 para a saúde; em Lagoa da Prata, será feita a construção de

uma moderna pista de “skate”, por R$50.000,00; para São Francisco de Paula, serão

destinados instrumentos musicais;  em Japaraíba,  R$15.000,00 serão destinados à

agricultura familiar; em Abaeté, R$20.000,00 serão destinados para a Apae.

Portanto, Sr.  Presidente, fechando os números, o total  de emendas em parceria

com o governo do Estado foi de R$12.000.955,00, e de emendas particulares, de

R$7.470,00, totalizando R$20.000.500,00 para a região Centro-Oeste. Isso mostra a

importância  do  trabalho  do  Deputado  na  região,  levando  recursos,  melhorando  a

condição de vida dos munícipes e principalmente melhorando a região por meio do

nosso trabalho.

Parabéns a vocês do Sinffaz, que hoje enchem a nossa galeria, mostrando força.

Que, com compromisso e dedicação, possamos melhorar a remuneração de todo o

funcionalismo. Parabéns. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O  Deputado  Rômulo  Viegas*  -  Sr.  Presidente,  Deputado  Hely  Tarqüínio,  Srs.

Deputados, Sras. Deputadas e senhores servidores públicos, sejam bem-vindos ao

Parlamento mineiro.

Sr. Presidente, quero fazer uma reflexão muito importante sobre a nossa legislação.

Os  nossos  congressistas,  os  Senadores  e  Deputados  Federais  que  compõem  o

Congresso  Nacional,  representando  diversos  partidos  políticos,  precisam  ter  mais

atenção à nossa legislação. Precisa haver uma discussão mais profunda a respeito

do processo da ficha limpa e da ficha suja, e informarei por qual razão.

Sabemos que, no Código Penal  e no Código Civil,  há uma diferença quanto às

penalidades quando se comete algum crime. Por exemplo, se alguma pessoa não

teve intenção de matar, o crime é culposo; se ela teve, o crime é doloso.

Agora, o que está acontecendo, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, com os Prefeitos

brasileiros,  e  venho  aqui  defendê-los,  é  uma  situação  extremamente  difícil.

Determinado Prefeito da região Sul de Minas, na ansiedade de atender à população,

recebendo um convênio de parceria com os governos do Estado e federal, para dar

uma resposta imediata aos anseios da população, contratou algumas pessoas sem

concurso  público,  mas  elas  estavam  lá  trabalhando.  O  Ministério  Público,  então,

denunciou o Prefeito, que foi enquadrado como ficha-suja e julgado, recebendo uma

condenação de oito anos de inelegibilidade.

Outro  Prefeito  -  não  vou  citar  nomes  -  foi  denunciado  também  pelo  Ministério

Público por ações incorretas, por atos de corrupção comprovada e recebeu mesma

penalidade, ou seja, oito anos de inelegibilidade. Além desse desencontro, agora a

maioria das prefeituras têm, salvo melhor juízo, até 15 de maio - esse é o prazo

concedido  pelo  Estado  e  pelo  governo  federal  -  para  resolver,  definitivamente,  o

problema dos lixões.

Ora,  temos  os  casos  específicos  de  alguns  Prefeitos  que  acabam  de  assumir

cidades  organizadas,  porque  existiram  administrações  sérias;  outros  encontraram

administrações totalmente fora dos parâmetros da burocracia legal. Se até dia 15 o

administrador  municipal  não  tomar  essa  providência,  a  multa  diária,  senhores  e
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senhoras  que  estão  me  acompanhando,  começa  a  ser  de  R$2.000,00  por  dia.

Somam-se a isso as decisões baseadas na Constituição Federal, nossa Lei Maior,

como  aumento  de  salário  mínimo,  piso  nacional  da  educação  e  outros  tantos

benefícios que o governo federal concedeu.

Quem está nos acompanhando tem de prestar  muita atenção no que vou falar.

Quando  o  governo  federal  isentou  a  compra  de  produtos  da  linha  branca  e  de

automóveis da incidência do IPI, enfraqueceu, de forma expressiva, Deputado Duilio

de Castro,  a receita municipal.  Todos sabemos que,  na maioria das cidades, não

apenas mineiras, mas também brasileiras, o Fundo de Participação dos Municípios

representa 90% da receita. A base desse fundo de participação é o Imposto de Renda

e  o  IPI.  Quando  se  faz  uma  desoneração  como  essa,  os  cofres  municipais  se

esvaziam, e as responsabilidades continuam cada vez mais se acentuando.

No  recente  congresso  da  Associação  Mineira  de  Municípios,  Deputado  Doutor

Wilson Batista, tivemos a oportunidade de conversar com vários Prefeitos, Prefeitas e

Vereadores.  Estamos  chegando à  conclusão de que,  se a  revisão da distribuição

desses  recursos  constitucionais  não  sair  do  discurso  e  for  para  a  prática  -  essa

distribuição está sem alteração desde 1988, a exemplo do Fundo de Participação dos

Estados  e  do  Fundo  de  Participação dos  Municípios  -,  vamos  continuar  vendo o

esvaziamento da máquina pública administrativa.

Isso levou-me, portanto, a fazer uma visita ao Tribunal de Contas do Estado para

saber como fica, nesse processo, a Lei de Responsabilidade Fiscal. O Prefeito que

acaba  de  assumir  não  tem  responsabilidade  pelo  lixão  que  encontrou.  Ele  será

enquadrado como o outro que contratou sem concurso? Vai tomar também oito anos

de inelegibilidade? Esses são temas que estão nos preocupando muito.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Rômulo

Viegas.  V.  Exa.  traz,  nesta  tarde,  uma  reflexão  muito  importante  e  analisa,

inicialmente, o aspecto civil e criminal. É com esse diapasão que queremos também

congratular-nos  com  a  sua  manifestação.  Além,  inclusive,  da  penalidade  civil  do

Prefeito,  muitas vezes, como V.  Exa. se manifestou, ele também está incurso nas

ações penais e criminais pelas quais responderá como réu de uma ação civil pública.

Acho  que  já  passou  da  hora  de  tratarmos  essa  situação  com  a  maior  clareza
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possível.  Sabemos  da  força  que  a  AMM  tem  feito  junto  aos  Prefeitos  e,

consequentemente, para que cada um saiba, hoje, dentro da essência administrativa

e de sua governabilidade, os ditames da própria lei que vai reger a sua governança.

V. Exa. realmente manifesta uma preocupação. Tantos e tantos Prefeitos ficaram

inelegíveis,  estão inelegíveis respondendo a ações intermináveis,  uma vez ou não

tiveram tempo, ou não tiveram oportunidade para demonstrar que não houve a má-fé.

Não foi litigância de má-fé, como V. Exa. bem anunciou na sua fala inicial. Poderiam

ter  culpa,  mas  não  houve má-fé.  Não houve  inclusive  improbidade administrativa

caracterizada dentro do seio da própria legislação penal. Isso, sem dúvida alguma,

carece sim de uma reflexão mais profunda, principalmente quando V. Exa. manifesta

a questão da arrecadação.

Hoje  estamos  vivendo  uma verdadeira  guerra  fiscal.  Quando olho  aqui  para  os

valorosos  servidores  do  Sinffaz,  vejo  que,  sem  dúvida  alguma,  eles  sempre

trabalharam  com  muita  altivez,  com  muita  dedicação  à  frente  do  mecanismo  de

arrecadação do Estado. Há tantos e tantos anos venho particularmente trabalhando e

olhando  pelos  interesses  dessa  categoria,  que  traz  a  todo  o  Estado  meios  de

arrecadação pela legalidade, pela constitucionalidade e pelo instrumento legal, para o

qual efetivamente esta Assembleia deverá com certeza olhar em razão dos interesses

de todos vocês. Quero cumprimentá-los e dizer-lhes com muita alegria, na pessoa do

Volpato, que tenho pelo Sinffaz o maior respeito e principalmente grande admiração,

assim como o nosso Estado tem por todos vocês, que lutam, sem dúvida alguma,

nesta  Assembleia,  com  muitas  idas  e  vindas,  buscando,  acima  de  tudo,  o

compromisso do governo em favor de toda a categoria. Quero também dizer - vou

encerrar  -  da  nossa  satisfação  de  abrir  efetivamente,  Deputado  Rômulo,  esta

manifestação que nos traz juntamente com os nossos Prefeitos, com as Câmaras

Municipais,  que,  entendo,  importantíssimas,  porque  é  na  própria  Câmara  que  o

Prefeito é julgado pela rejeição de contas do Tribunal. Sabemos que o julgamento da

Câmara deixa de ser técnico e passa a ser político, e ele terá suas contas rejeitadas

efetivamente.

Quero  parabenizá-lo  e  dizer-lhe  particularmente  dessas  questões  que  estamos

tendo  no  dia  a  dia,  questionamentos  feitos  pelos  nossos  Prefeitos.  Poderíamos,
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Deputado,  abrir  uma  discussão  muito  importante  em  favor  dessa  dificuldade  de

entendimento. O próprio Tribunal, a AMM, as regionais de Municípios podem debater

as questões de cada Município mineiro. Parabenizo V. Exa. Meu abraço a todos os

servidores do Sinffaz.

O Deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. V.

Exa., como sempre, é um defensor das causas públicas. Só tenho elogios ao seu

trabalho.  Na visita  ao Tribunal  de Contas, ficou claro para mim, Doutor  Wilson,  a

retrospectiva do órgão. Temos lá ex-Prefeitos que exerceram esse cargo há 25 anos.

Alguns  deles  com  uma  situação  realmente  muito  difícil:  bens  penhorados,  nada

julgado. A Justiça, como sabemos, está repleta de processos, não tem agilidade. Hoje

chegamos à conclusão de que, na classe política, o cargo mais difícil do Brasil é de

Prefeito, lamentavelmente. Tive oportunidade de ser Prefeito há 20 anos. Graças a

Deus, não tenho nenhum processo, não tenho nenhuma condenação, minhas contas

foram todas aprovadas. Mas tenho vários companheiros que exerceram essa função

política com muita seriedade e que estão hoje dependendo da agilidade para limpar o

seu nome. Quando o cidadão realmente comete erro, rouba, faz coisa errada, tem de

ser penalizado.

O que não se pode fazer  é  colocar  na  mesma balança duas ações  totalmente

diferentes. Sabemos que um dos problemas mais sérios do Brasil é a saúde. Então, o

Prefeito tomou uma iniciativa rápida para tentar resolver o problema na cidade, sem

ter  tempo  para  promover  o  concurso:  teve  oito  anos  de  inelegibilidade.  O  outro

cidadão, que comprovadamente cometeu ato de corrupção, também teve oito anos de

inelegibilidade.

Aproveito essa discussão,  Sr.  Presidente, para mandar mais um recado para os

nossos Deputados Federais e Senadores: é hora de o Congresso começar a legislar.

Do contrário, o Judiciário vai fazer esse papel cada vez mais. Foi assim na discussão

eleitoral,  quando  se  proibiram  os  brindes,  os  “showmícios”  e  a  distribuição  de

camisas: o Judiciário é que teve que tomar providências e criou a legislação. Daqui a

pouco,  vamos  querer  saber  qual  vai  ser  a  real  função  do  Congresso.  No  nosso

entendimento, a legislação tem de brotar do Congresso: da Câmara Alta e da Câmara

Baixa,  mas,  lamentavelmente,  como estamos  vendo,  os  513  Deputados  e  os  81
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Senadores  estão  deixando  o  Judiciário  criar  legislação  neste  País.  A função  do

Judiciário é julgar a legislação.

Compete ao Ministério Público, a que somos favoráveis, fazer, ao lado da Polícia

Civil,  as  investigações  necessárias,  principalmente  quando  se  trata  de  dinheiro

público.  Mas,  infelizmente,  criou-se  a  prática  de  colocar  todo  mundo  no  mesmo

balaio. Generaliza-se: a classe política é toda ruim, toda corrupta. Mas isso não é

verdade.  Em  todos  os  partidos  políticos,  conheço  muita  gente  séria.  Da  mesma

forma, infelizmente, também tem muita gente em todos os partidos que mancha a

imagem do segmento político. Assim, Sr. Presidente, esta é a mensagem que gostaria

de deixar nesta tarde: que se tenha mais cuidado, mais carinho com o gestor público

municipal, que está na ponta e cuida da cidade. Como municipalistas que somos,

sabemos que os problemas estão na cidade, em todas as áreas: saúde, segurança,

infraestrutura,  educação,  cultura e esporte.  É  ele,  o gestor público municipal,  que

deveria receber do Congresso e dos governos estadual e federal uma atenção maior.

Portanto, quero abraçar o Prefeito, que deve estar me ouvindo, cujo nome não vou

citar: estamos juntos nesta caminhada. Você não é um criminoso; você pegou oito

anos de inelegibilidade por fazer contratação sem concurso. Errou; aplica-se a pena.

Mas,  para  mim,  aplicar  a  mesma  pena  para  um  cidadão  que  cometeu  atos  de

corrupção não é fazer justiça. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir - Boa tarde, Sr. Presidente, Deputado Hely Tarqüínio;

Sras. Deputadas; Srs. Deputados; e servidores públicos que nos acompanham das

galerias e vieram aqui discutir suas demandas - vocês sabem que podem contar com

o nosso apoio.

Nesta  tarde,  gostaria  de  explicar  à  nossa  gente  mineira  a  preocupação  deste

parlamentar, traduzida em um requerimento que foi aprovado e que será objeto de

debate:  a maioridade penal.  Temos visto,  em todo o Brasil,  mesmo no interior  da

nossa  Minas  Gerais,  adultos  se  utilizando  de  crianças  e  jovens  para  cometerem

crimes. São jovens e crianças a serviço do crime. Vemos também jovens com 16 ou

17 anos praticando crimes terríveis, inadmissíveis.
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Tenho quase 55 anos e, há 30 anos, portanto na minha juventude, era inconcebível

ligarmos a TV ou o rádio e assistirmos a um noticiário em que um jovem de 16 ou 17

anos  ateava  fogo em  uma dentista,  porque  ela  só  tinha R$30,00 em  sua conta-

corrente para serem subtraídos. E isso em seu local de trabalho, ganhando ali seu

dinheiro  dignamente.  Esse  fato  não  ocorreu  em  razão  das  qualidades  dessa

profissional. Sua vida social era de grandeza, de exemplo, porque aquela dentista de

São Paulo prestava serviços à comunidade carente nos momentos de folga. Então,

não ocorreu por isso, mas porque o menor envolvido nessa questão teve a coragem,

ou  melhor,  mais  do  que  coragem,  ele  tomou  a  decisão  de  tirar  a  vida  de  uma

trabalhadora no seu local de trabalho.

Na nossa época, há 30, 35 anos, talvez os jovens não tivessem tanta consciência

de seus atos como os jovens de hoje. Hoje os recursos são outros, existe a internet; é

outra  a forma de criação das  famílias.  Pergunto  a você que está em casa e  me

acompanha pela TV, aos jovens que me ouvem da tribuna, para que respondam a si

próprios: como fomos criados? Desde a escola, aprendendo a respeitar os nossos

mestres, aprendendo a cantar o Hino Nacional antes de entrar para a sala de aula;

aprendendo  os valores  da  Pátria.  Em casa,  os  pais  tinham autoridade com seus

filhos.  Era  comum,  o  que  ainda  se  vê,  mas  não  com  muita  frequência,  os  pais

abençoarem seus filhos quando se levantavam, quando saíam, quando chegavam e

quando deitavam-se. As famílias tinham mais entrelaçamento, viviam com mais amor,

tinham mais responsabilidade. Vemos, portanto, que muitos dos jovens de hoje estão

se criando como se não tivessem uma família, um laço. Muitos pais entregam seus

filhos à própria sorte; entregam-nos à escola, para que ela faça o papel de pai, de

mãe  e  de  educador.  O  mestre  que  vai  à  escola  ensinar  teria  de  ter  também  a

atribuição  de passar  ensinamentos  de  amor  e  respeito  à  família.  E  nós  estamos

vendo, portanto, uma sociedade danificada pela falta de amor, de compreensão e de

responsabilidade. E a justiça é cada vez mais branda. Seu exemplo é: eu não vejo, eu

não falo, eu não ouço.

E, aí, perguntam: a Assembleia Legislativa pode tomar uma decisão quanto a essa

questão? O que podem fazer os Deputados e as Deputadas Estaduais do imenso

Brasil? Podem e devem trazer para o nosso Estado o debate e encaminhá-lo aos
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nossos representantes no Congresso, mostrando o sentimento dos mineiros, a nossa

vontade, a nossa posição. E há de se lembrar que Minas, a nossa Minas Gerais,

nunca ficou de fora dos debates nacionais.

Por isso, caros Deputados, Sras. Deputadas, nobre Presidente, aprovamos nesta

Casa  requerimento  de  minha  autoria  para  que  se  faça  aqui  o  debate  sobre  a

maioridade penal. Mas um simples debate sobre a maioridade penal talvez não nos

remeta ao objeto primordial; será apenas um acessório. Deveríamos também rever o

nosso Código Penal, principalmente em relação ao cumprimento da pena, bem como

o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso porque, quando essas leis foram feitas,

vivíamos um outro momento, em outro mundo, eram outros jovens. Não podemos e

não devemos ficar passando a mão na cabeça das pessoas porque o mundo mudou,

as pessoas e os costumes mudaram. A lei tem de ser aplicada com seu rigor, dando

exemplo.  E  Minas  Gerais,  esta  Casa,  ao  realizar  esse  debate,  o  fará  com

propriedade;  propriedade dos mineiros,  propriedade dessa gente de Minas,  que é

corajosa, trabalhadora e marca presença.

Senhoras e senhores, a capacidade legiferante dos Deputados Estaduais é restrita.

Não  temos  na  Assembleia  a  capacidade  de  mudar  muitas  coisas  que  nós,

Deputados Estaduais, queremos e devemos mudar, mas a Assembleia mineira, como

tem  demonstrado  ao  resto  do  Brasil,  dará  o  exemplo  também  do  debate  da

maioridade penal. É nesta Casa que acontece o debate que ganha os quatro cantos

do Brasil,  a respeito da dívida que o governo federal tem para com os Estados e

Municípios, com a valorização da saúde. É da Assembleia de Minas o debate que

hoje corre todo o Brasil, para que a União reveja o pacto federativo que cobra juros

dos Municípios  e Estados.  Por  que não chamar de  juros? Subtrai  dos Estados e

Municípios  altas  fortunas,  a  título  de  juros,  daquilo  que  empresta  aos  Estados  e

Municípios, para dar melhores condições de vida para sua gente. Chega ao ponto de

ser agiotagem, e a União não pode agiotar os Estados e os Municípios. Não pode e

não deve, porque agora mesmo o nosso país investirá nos aeroportos de Cuba. Está

assinado  o  convênio,  e  o  nosso  país  investirá  no  exterior  para  fortalecer  outros

países, portanto não pode cobrar juros altos dos Estados e Municípios, que pegam

recursos lá para melhorar a vida do cidadão aqui. É da Assembleia de Minas esse
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debate.  Mas,  em  relação  a  muitas  coisas  que  queremos  e  devemos,  nós,  como

Deputados Estaduais, não temos a capacidade legiferante para fazer a lei respectiva

e mudar os caminhos que Minas dará ao Brasil.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Duarte Bechir, é um prazer

aparteá-lo.  V.  Exa.  está  levantando  questões  de  inteira  procedência.  Quando

reclamam mais obras no Estado, a reclamação sempre é procedente porque elas são

necessárias. Acontece que, para fazer mais obras, tanto na área da educação quanto

nas áreas da saúde, segurança, meio ambiente, saneamento básico, infraestrutura e

assim  por  diante,  é  preciso  ter  recursos.  Conforme  V.  Exa.  está  mostrando,  os

recursos estão ficando cada vez mais difíceis, porque 70% da arrecadação ficam em

Brasília,  no  governo federal.  Ao  mesmo tempo,  como V.  Exa.  está  mostrando,  o

governo federal cobra dos Estados brasileiros juros intoleráveis pela dívida de todos

os Estados. E não é só de Minas, mas de todos os Estados brasileiros.

Mas somos mineiros, estamos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, então

vamos lembrar somente uma das diferenças. Não falarei de juros, porque V. Exa. já

falou sobre isso; não falarei do índice de correção, mudança de IGP-DI para IPCA,

que  é  absolutamente  necessário;  vamos  falar  apenas  da  questão  do

comprometimento. O Estado de Minas Gerais precisa descontar, e desconta, 13% de

sua  receita  líquida  para  pagar  parcelas  da  dívida  pública.  E  não  é  para  abater,

diminuir,  amortizar  a  dívida,  mas para pagar  parte dos juros,  porque a  dívida  vai

aumentando  cada  vez  mais.  A  dívida  começou  em  1998,  com  a  importância

aproximada de R$14.000.000.000,00. De 1998 até agora, Minas já pagou cerca de

R$30.000.000.000,00, e deve aproximadamente R$70.000.000.000,00. Começou em

R$14.000.000.000,00,  pagou  R$30.000.000.000,00,  e  deve  aproximadamente

R$70.000.000.000,00. Ora, se diminuir o comprometimento da dívida de 13% para

9%,  só  aí  Minas  diminuirá  o  pagamento  em  R$1.200.000.000,00  por  ano.  Com

R$1.200.000.000,00 por ano dá para construir cerca de 600 prédios escolares por

ano; ou 1.200km de asfalto por ano; ou cerca de 3 mil postos de saúde por ano; ou

cerca de 50 mil casas populares, ao preço da unidade do Minha Casa Minha Vida, por

ano.

Por aí imaginem V. Exa. e os mineiros, de um modo geral, o prejuízo que Minas
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Gerais está tomando ao pagar o absurdo dessa dívida pública com o governo federal.

E ainda assim o governo federal deixa de promover inúmeras obras que são da sua

obrigação  em  Minas  Gerais,  a  exemplo  da  duplicação  da  BR-381  -  entre  Belo

Horizonte  e  Governador  Valadares  -,  do  Anel  Rodoviário  e  assim  por  diante.  Na

realidade, tantas obras de extrema importância que não são praticadas pelo governo

federal.

O Deputado Duarte Bechir - Deputado Bonifácio Mourão, obrigado pelo aparte.

Restam-me 3 minutos. Concluindo o meu raciocínio, quero dizer que maiores de

idade  que  convidam  menores  para  cometer  crimes  não  têm,  por  isso,  uma

responsabilidade maior quando são pegos. Quando estava ouvindo uma emissora de

rádio  em  Minas  Gerais  que  suscitava  esse  debate,  um  ouvinte  ligou  e  deu  esta

sugestão: “O maior de idade, se for identificado como o mandante do menor, deveria

ter a sua pena dobrada”. Essa foi a sugestão de um ouvinte, de cujo nome não me

lembro.

Quero dizer para todo o Estado, os nobres pares desta Casa, as senhoras e os

senhores que hoje nos brindam com sua presença nas galerias, que o debate da

maioridade penal não pode esperar. Quando ligamos a televisão e o rádio, a todo

instante, a notícia é que um menor infrator tirou a vida de alguém. Ouvimos a todo

momento  dizerem  que  fulano  matou  sicrano.  Não  se  pode  nem  sair  às  ruas.  A

senhora e o senhor têm medo de ir ao banco para receber sua aposentadoria, porque

o menor é pego aqui e solto do outro lado, ou seja, pegam-lhe aqui, mas o liberam ali.

Portanto, a lei tem de mudar. É preciso trazermos esse debate para esta Casa e

que Minas contribua com o debate nacional. Além disso, precisamos mandar para o

Congresso a nossa posição, ou seja, mostrar para que estamos aqui e viemos, a

nossa  responsabilidade  e  a  posição  da  Assembleia  mineira  e  de  Minas  para  o

Parlamento e o Congresso em Brasília.  Não se pode mais esperar. Não podemos

conviver com essa realidade. Muitas pessoas que nos veem e se encontram conosco

nas nossas visitas às bases e no nosso caminhar pelas ruas nos cobram, dizendo:

“Deputado, onde está sua posição quanto a essa questão?”.

Para finalizar,  é  uma decisão que cabe ao Congresso Nacional,  aos Deputados

Federais e Senadores. Nós, de Minas, da Assembleia mineira, queremos mostrar o
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compromisso desta Casa. Mais uma vez, levanto aqui o nome do nosso Presidente

Dinis Pinheiro, que, com muita competência e compromisso, tem aberto esta Casa

para  todos  os  debates,  e  debates  importantes.  Novamente  contaremos  com  a

compreensão  do  Presidente  Dinis  Pinheiro,  dos  demais  membros  da  Mesa,  das

senhoras  e  dos  senhores  parlamentares  e  estabeleceremos,  em Minas,  o  debate

quanto à maioridade penal, a fim de enviar para Brasília a posição desta Casa.

Com toda certeza,  quero ter  orgulho de ver,  em breve, o Congresso tomar uma

posição e dar uma resposta ao Brasil, ou melhor, um basta. Essa situação não pode

mais perdurar. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, parlamentar tão

querido e médico dos pobres das Minas Gerais,  Deputados... Pois não, Deputado

Rogério Correia.

Concedo-lhe um aparte com o maior prazer. V. Exa. tem a palavra. Quero ouvi-lo.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado João Leite, em primeiro lugar,

quero saudar V. Exa., os nobres Deputados e os servidores do Sinffaz. É um prazer

tê-los conosco.

Deputado João Leite, solicitei-lhe um aparte, de início, para tratar de um tema que

discutimos na Comissão de Direitos Humanos, num mandato nosso de 2002 a 2006.

Enfrentamos em Minas Gerais o problema do chamado massacre de Felisburgo, que

foi a morte de cinco trabalhadores rurais sem-terra.

Finalmente, hoje, seria o julgamento do massacre de Felisburgo, mas novamente

foi  adiado.  Ainda  não  temos  nova  data.  O  massacre  se  deu  há  nove  anos.  O

mandante é réu confesso, estava presente no dia, há várias testemunhas. O processo

na  Justiça  está  sendo  bastante  moroso.  Infelizmente,  o  procedimento  legal,  o

julgamento estava marcado para hoje, mas não foi realizado. Estou aqui também para

me solidarizar - lembro que V. Exa. também acompanhou esse procedimento - com

os trabalhadores rurais sem-terra, as famílias, que pedem que a justiça seja feita.

Peço licença ao Presidente para me ausentar por um período, porque está marcado

um ato público no fórum, para sensibilizar o Poder Judiciário, a fim de que marque

nova data. Aproveito a presença de V. Exa., que acompanhou o procedimento, para
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prestar  solidariedade  aos  trabalhadores  rurais  e  à  família  dos  que  foram

assassinados. Obrigado.

O Deputado João Leite - Deputado Rogério Correia, lamentamos. Àquela altura, o

Presidente  da  Comissão  era  o  Deputado  Márcio  Cangussu.  Deslocamo-nos  para

Felisburgo  e  já  havia  ocupação  da  terra  por  parte  do  movimento.  Realizamos

entendimento entre o Sr. Adriano, proprietário da fazenda, e o movimento. O Incra

faria  a  desapropriação de outra  fazenda próxima.  Então teriam de aguardar  essa

desapropriação para que o movimento ocupasse a fazenda. Lamentavelmente, houve

impaciência por parte do proprietário.  Gastamos um dia em Felisburgo, discutindo

com as partes, buscando entendimento. V. Exa. lembrou bem, a perda daquelas vidas

foi  uma  tristeza  muito  grande  para  nós.  Esperamos  que  venha  o  julgamento.  A

Assembleia Legislativa fez a sua parte, fomos lá, o Deputado Márcio Cangussu, com

muita habilidade fez o entendimento e lamentavelmente uma das partes não teve a

paciência  de  aguardar  a  decisão,  que,  reconhecemos,  muitas  vezes  é  morosa,

porque  se  trata  de  documentos,  de  desapropriação de  outra  fazenda.  Lamento  e

espero que realmente haja punição. Intervimos, discutimos e não era para chegar a

essa situação. Desejo-lhe felicidades na manifestação.

Com muita alegria, gostaria de saudar os servidores da Secretaria de Fazenda do

Estado de Minas Gerais, tão especiais para nós. Alguns são atleticanos. Um gritou

“Galo!”, todo entusiasmado. Há também os cruzeirenses. Mas o time aqui é outro: é

Minas Gerais, é o trabalho importante que vocês realizam.

Deputado Rômulo Viegas, que é bom de conta, professor universitário de Cálculo,

cadeira odiada pelos engenheiros. Já pensou um professor de Cálculo? Não sei como

ele  conseguiu  voto  para  vir  para  a  Assembleia.  Esse  é  o  desastre  de  todos  os

alunos...  Deputados  Rômulo  e  Duarte  Bechir,  nosso  Líder,  servidores,  peguei  os

dados.  Minas  Gerais  recolheu  e  recolhe,  por  ano,  aproximadamente

R$36.000.000.000,00,  que  vão  para  o  governo  federal.  Em  2012,  dos

R$36.000.000.000,00 recolhidos -  muito dinheiro, que vocês,  às vezes, colocam a

vida em risco para receber -, R$11.000.000.000,00 voltaram para Minas Gerais. Saio

daqui agora para uma reunião por causa da violência. O governo federal desconhece

a violência no Brasil. Não há um centavo de recurso da União no custeio de cerca de
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60 mil presos no Estado de Minas Gerais. Mais de 50% desses presos praticaram

crimes  federais,  como  tráfico  de  drogas,  contrabando  de  armas,  formação  de

quadrilha para roubar carga em nossas estradas.

Na sexta-feira, estaremos em São Sebastião do Paraíso. A Comissão de Segurança

Pública da Assembleia criou uma audiência chamada de Divisa Segura. Na sexta-

feira passada, estávamos em Nanuque, quando nos reunimos com as polícias da

Bahia,  do  Espírito  Santo  e  de  Minas  Gerais  e  com as  Comissões  de Segurança

Pública da Bahia e do Espírito Santo. Na próxima sexta-feira, iremos a São Sebastião

do Paraíso, onde nos reuniremos com a Comissão de Segurança Pública e com as

polícias de São Paulo e Minas Gerais. Não temos mais paciência, queremos nos unir

aos outros Estados.

Recentemente, em Minas Gerais, no Sul de Minas, roubaram 400 cabeças de gado

e  levaram-nas  para  São  Paulo.  Na  nossa  cabeça,  o  crime  foi  cometido  pelos

frigoríficos de Pedreira e curtumes de Franca, para fazer sapatos. Já está na nossa

cabeça para onde os produtos vão.  Não sou bom nisso,  mas o Deputado Duarte

Bechir, que é da roça, e o Deputado Rômulo Viegas talvez consigam imaginar de

quantas carretas precisamos para transportar 400 cabeças de gado. Então há roubo

de gado, que atravessa a nossa divisa, roubo de implementos agrícolas, roubo de

resfriador de leite e roubo de caminhões. Estamos indo para a divisa unir esforços,

tentar uma cooperação entre as polícias de Minas Gerais e de São Paulo, a fim de

enfrentarmos essa criminalidade que vemos em todos os lugares.

O interessante é que estamos fazendo parte do Fórum Nacional de Comissões de

Segurança Pública, e o Presidente da Comissão de Segurança Pública do Ceará,

Deputado  Cavalcante,  disse-nos  que  o  Ceará  não  conseguiu  levar  água  aos

Municípios do sertão cearense, aqueles da seca cearense, aonde não conseguiram

chegar com a água, mas o “crack” já chegou, esse “crack” que entra pelas nossas

fronteiras. Fomos à tríplice fronteira da Amazônia, composta por Colômbia, Peru e

Brasil, e constatamos que são 11.000km de fronteira, com 700 homens para tomarem

conta  disso.  O  Comandante  disse-nos:  “Deputados,  isso  é  impossível.  Quando

estamos olhando aqui,  barcos passam lá cheios  de  droga;  corremos,  mas outros

passam pelos  rios  levando a droga”.  Imaginávamos que a Colômbia ou  a Bolívia
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seriam os maiores fornecedores de droga, mas não é verdade. Hoje o Peru fornece

mais drogas, que, aliás, chegam aqui, em Belo Horizonte.

Estou com a  folha da  reunião  que acontecerá agora,  a  fim  de tentar  discutir  o

problema da droga, do “crack”, que está infelicitando as famílias e nos traz isso que o

Deputado Duarte Bechir apresentou nesta tribuna. Ora, já são 10 anos do governo do

PT.  Os  jovens  de  17  anos  estão  nas  ruas  assaltando.  Na  semana  passada,  no

Mangabeiras, entraram numa casa, enfiaram a cabeça do dono no vaso sanitário e

deram descarga três vezes.  Vejam a violência desses crimes em que entram nas

casas. Queria dizer  a todos que teremos de ter cuidado daqui para a frente. Não

pensem que esses jovens são apenas jovens. Eles são jovens, quase crianças, mas

com uma crueldade e uma maldade... Alguns já cometeram muitos crimes.

Há muitos anos, fui defensor ferrenho do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Quando era Secretário de Desenvolvimento Social, fechei as duas últimas febems em

Minas Gerais: uma no Horto e outra em Bom Despacho. O Deputado Rômulo Viegas

era  Secretário  de  Assistência  Social.  Por  causa  da  lei  anterior,  a  lei  do  menor,

encontramos duas pessoas, em Bom Despacho, de dar tristeza. Uma delas, aos 7

anos, disparou uma arma contra um primo e, pela lei daquele tempo, foi enviada para

a fazenda da Febem, por lá ficando 40 anos. O outro era surdo-mudo, foi apanhado

na cidade e também enviado para a fazenda. Após 40 anos, eu me encontrei com ele

lá. Fizemos com que pudessem ter o salário mínimo e fechamos aquela fazenda, que

tinha 98 pessoas condenadas dessa maneira.

Mas não tenho dúvida nenhuma de que agora precisamos discutir  novamente o

Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente.  E  é  preciso  discuti-lo  especialmente  em

relação àquelas prerrogativas dadas aos jovens: completou 18 anos, pode sair. Será

que  pode  mesmo?  Só  poderia  sair  desde  que  emitido  um  laudo  psiquiátrico  e

psicológico  favorável,  para  que  esse  indivíduo  pudesse  conviver  novamente  na

sociedade.  Senão  todos  nós,  nossos  filhos,  as  crianças,  estaremos  expostos  a

pessoas com desvios comportamentais gravíssimos, que têm de ser acompanhadas

e não podem estar livres nas ruas. Os crimes que estão acontecendo com crueldade

e violência levam as autoridades deste país a repensarem as legislações e a maneira

como vamos lidar com a execução das penas.
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Hoje,  Deputado Duarte Bechir,  recebemos, na Comissão de Segurança Pública,

uma manifestação do Presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos

Deputados,  chamando-nos  para  debater  com eles  esses  problemas.  Brasília,  que

muitas vezes fica muito tranquila - está acontecendo alguma coisa no Brasil? -, com

avenidas largas, com aqueles tapetes acolchoados, em que você pisa e não sente

problema nenhum, começa a ficar preocupada e quer nos ouvir. Temos propostas,

queremos a mudança da Lei de Execução Penal. Não é possível que alguém que

cometeu um assalto, um latrocínio, após pouco mais de um ano, tenha a liberdade

condicional  e que a progressão do regime não se dê acompanhada de um laudo

psiquiátrico  e  psicológico.  Essa  pessoa  já  pode  voltar  ao  convívio?  Ou  não? Os

médicos têm de nos explicar.

É interessante o caso dos indultos natalinos. De uma canetada, o Presidente libera

um  monte  de  presos.  Mas  qual  é  a  condição  daquela  pessoa  que  está  sendo

liberada? Ela tem condição psicológica e psiquiátrica de ficar solta? A crueldade com

que os crimes estão sendo cometidos no Brasil me leva, responsavelmente, a dizer a

todos que assistem à TV Assembleia,  aos servidores da  Fazenda presentes,  que

todos nós temos de nos cuidar, a nossa família, os nossos filhos. É muita crueldade, e

temos de cuidar disso.

Esperamos  uma participação mínima do governo federal.  Custeio  da  segurança

para Minas Gerais: zero. Investimento do governo federal em segurança em Minas

Gerais: zero. Está aí a explicação. E temos de agradecer aos servidores da Fazenda,

aqui presentes, pelo trabalho que realizam, dando condições para que o Estado de

Minas Gerais  possa pagar a seus servidores,  possa ter  quase 60 mil  presos nas

cadeias com 100% do custeio dos recursos que vocês buscam, fiscalizando. E nós os

homenageamos nesta tarde. Se o nosso Estado consegue ser este Estado grande,

infelizmente  não  é  por  conta  do  governo  federal,  mas  por  conta  dos  nossos

servidores da Fazenda. Parabéns a vocês e muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, senhores

Deputados presentes, quero, de maneira muito especial, em meu nome e no do meu
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partido,  PDT,  como  seu  Líder,  cumprimentar  as  servidoras  e  os  servidores  da

Secretaria de Estado de Fazenda pela presença nesta Casa, na busca de melhores

condições de trabalho e de melhores remunerações. Fica aqui meu reconhecimento

pelo trabalho importantíssimo que os senhores e senhoras fazem pelo nosso Estado.

No que depender do Partido Democrático Trabalhista, pode ter a certeza de que

estaremos ombreados, lado a lado de cada um dos senhores da categoria para que

possamos realizar  todo pleito aqui  na Casa e,  de certa forma,  mostrar o trabalho

importante e essencial que cada um de vocês realiza pelo nosso Estado. Fica aí o

reconhecimento e o apoio explícito do PDT ao pleito de cada um dos senhores.

Sr. Presidente, dois assuntos me trazem hoje a esta tribuna. Quanto ao primeiro

deles, gostaria de ressaltar  um programa do governo do Estado que, sem dúvida

alguma, mudará a cara das nossas regiões, o “status” socioeconômico de nossas

regiões.  Refiro-me  ao  programa  Caminho  de  Minas.  Dentro  de  alguns  dias,  o

Governador Anastasia anunciará algumas obras importantes, especialmente para o

Norte de Minas, região que aqui representamos.

A obra será na estrada que Liga o Município de Porteirinha ao Município de Riacho

dos Machados. Mais que isso, é um caminho, é uma estrada, é uma via, que liga

duas  importantes  regiões.  A  BR-251  é  uma  grande  artéria  de  escoamento  da

produção  do  Sudeste  brasileiro,  passando  por  Montes  Claros,  até  alcançar  a

importante Rodovia Rio-Bahia, a BR-116. A MG-122 também liga todo o Sul da Bahia

ao Sudeste brasileiro.

Estive  ontem com o Prefeito  de  Porteirinha,  com os  Vereadores,  com a  classe

política  daquele  Município.  Eles  ficaram  extremamente  entusiasmados  por

reconhecerem  a  importância  dessa  rodovia.  São  pouco  mais  de  25km  de

pavimentação,  que  beneficiarão  grandemente  o  Norte  de  Minas.  Em  Riacho  dos

Machados e Porteirinha,  temos hoje um dos maiores empreendimentos de todo o

nosso Estado: a reativação de uma mina de ouro que foi explorada, na década de

1990, pela Vale do Rio Doce. Agora, uma empresa canadense, a Carpathian, já está

em fase final de instalação na região. Dentro de alguns meses, iniciará a produção do

ouro, mudando substancialmente o IDH daquela região, a qualidade de vida do povo

de Riacho dos Machados e Porteirinha.
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Outra importante rodovia, dentro do Caminho de Minas, é a que completa a ligação

de Coração de Jesus a Brasília de Minas. São 15km paralisados há vários anos.

Agora o Governador autoriza o reinício da pavimentação da rodovia de Coração de

Jesus à Ponte do Cigano. São 15km interligando toda a região.

Por último, a rodovia, também de muita importância para todos nós, vai ligar a BR-

135 à BR-365, vai passar por Francisco Dumont e chegar à cidade de Jequitaí. Em

Jequitaí, teremos, talvez, um dos maiores projetos dos governos federal e estadual

em  Minas  Gerais:  a  construção  da  Barragem  de  Jequitaí,  uma  obra  de  mais  de

R$200.000.000,00.  Essa  rodovia  vai  estar  no  núcleo  da  efervescência

socioeconômica que acontecerá naquela região.

Eu  queria  parabenizar  o  Governador  Anastasia,  as  lideranças  políticas,  e,  de

maneira  muito  especial,  os  Prefeitos  de  Porteirinha,  de  Coração  de  Jesus  e  de

Francisco  Dumont,  que  não  desistiram.  Eles  estão,  insistentemente,  em  Belo

Horizonte,  procurando o  DER,  a  Setop e  o  governo do  Estado.  Hoje,  com muita

alegria, anunciamos a realidade da pavimentação dessas três rodovias.

Presidente, eu gostaria de ressaltar outro assunto muito importante de que tomei

conhecimento. Visitei o Município de Leme do Prado, neste final de semana, a convite

do  Prefeito  Irineu,  do  Vice-Prefeito  Hermes  e  dos  Vereadores  liderados  pelo

Presidente da Câmara, o Bené. Lá passamos todo o dia conhecendo os distritos e os

povoados. Estivemos em Acauã de Minas, em Poços, em Mandassaia, distritos de

Leme do Prado, e também em Gouveia. Andamos e conversamos com a população,

e uma coisa me preocupou muito: Leme do Prado é uma das cidades que margeia a

Barragem de Irapé, importante para a nossa região. Essa barragem mudou e está

mudando  todo  o  panorama  do  Jequitinhonha,  está  trazendo  energia,  e,

consequentemente,  proporcionando  a  instalação  de  empresas.  É  uma  barragem

fundamental, projetada há muitos anos e inaugurada no governo Itamar Franco. Além

disso, ela tirou muita gente de suas terras e trouxe esperança para muitos Municípios

do entorno do lago da Barragem de Irapé. E Leme do Prado é uma dessas cidades.

Agora acreditem se quiserem. Poços, distrito de Leme do Prado, Deputado Paulo

Guedes, fica às margens de Irapé. Quinhentos metros ligam o distrito ao Lago de

Irapé.  Em  Poços,  moram  mais  de  1.600  pessoas,  mas  não  há  água  para  elas
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beberem. Não há água para o povo beber. Isso é um paradoxo porque de Poços você

enxerga a barragem, que trouxe tanta esperança e tanta euforia à população. Quando

cheguei lá, a população me pediu: "Deputado, precisamos é de água para beber."

Isso até parece brincadeira, mas é verdade.

Estivemos em uma comunidade chamada Porto Coris, comunidade que existia nas

margens  do  Rio  Jequitinhonha,  mas,  que,  com  o  enchimento  do  Lago  de  Irapé,

deixou de existir. A Cemig assumiu o compromisso de dar assistência, durante 10

anos,  aos  reassentados  de  Porto  Coris.  Lembro-me  de  que,  naquela  ocasião,

aventaram  até  a  possibilidade  de  haver  ali  uma  comunidade  quilombola.  Foram

encomendados  estudos  da  Unicamp,  da  UFMG  e  da  Unimontes  para  que  o

empreendimento pudesse ser efetivamente construído. A Cemig se comprometeu em

dar apoio ao desenvolvimento, às famílias que foram reassentadas em Porto Coris.

Registro que assisti a tudo isso pessoalmente. Passei praticamente o dia inteiro em

Leme  do  Prado  e  pude  assistir  ao  sofrimento  do  Prefeito  Irineu.  Ele  tem  muita

vontade, mas a situação é difícil em uma cidade com pouco mais de 5 mil habitantes

que só vive e sobrevive do Fundo de Participação dos Municípios - FPM. Aliás, e os

“royalties”  para o Município  de  Leme de Prado? Naquela  ocasião,  falavam que o

Município iria ganhar os “royalties” por causa da inundação das suas terras. Perguntei

ao  Prefeito:  “Relativamente aos 'royalties',  o  que o Município recebe por  mês em

contrapartida pelas terras que perdeu?” Ele me disse que recebe R$11.000,00 por

mês.  Não  acredito.  Parece  que  estou  vivendo  uma  outra  realidade.  Temos

conhecimento de que os Municípios recebem recursos suficientes para mudar a sua

estrutura e história.  E parte de Leme do Prado foi inundada; o Povoado de Porto

Coris foi totalmente inundado, tiveram até de mudar para outra região; e o Distrito de

Poços,  a  500m  da  barragem,  não  tem  água  para  o  povo  beber.  Esse  distrito  é

abastecido pela Copanor.  Conversei com o Dr. Franklin, Presidente da Copanor, a

respeito desse assunto, e ele disse que resolveria o problema, mas, até então, nada

foi feito, nada foi resolvido.

Portanto, hoje faço este desabafo, em nome dos moradores, do Prefeito, do Vice-

Prefeito,  das  lideranças,  dos  Deputados  e  dos  Vereadores,  para  que  possamos

mostrar  essa  realidade.  Não  acho  que  seja  dessa maneira  que  se  constrói  uma
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Nação.  Não  é  dessa  maneira  que  mudamos  uma estrutura  regional.  Não  é  com

promessas  ou  compromissos  não  cumpridos,  que  faremos  isso.  Considero  Irapé

muito importante para todos nós, pois ela mudou toda a estrutura, trouxe energia

suficiente  e  muitas  esperanças,  mas,  na  verdade,  o  que  vemos  é  abandono.  O

Prefeito e os Vereadores estão se esforçando para terem um pouco mais de acalento

e apoio nas suas ações administrativas em Leme do Prado.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Deputado Carlos Pimenta, parabenizo-o

por nos trazer um tema tão importante. Ainda esses dias, participamos de um debate

sobre essas questões. Ontem a Assembleia promoveu na Comissão Extraordinária

das  Águas  a  discussão  do  Programa  Água  para  Todos.  Vejo,  Deputado  Carlos

Pimenta,  que  temos  de  cobrar  de  todos  os  órgãos,  tanto  do  governo  do Estado

quanto do governo federal,  maior sintonia. Não é falta de recursos. Só o governo

federal destinou mais de R$180.000.000,00 na Sedvan. O DNOCS, a Codevasf e a

Copasa têm recursos.  Houve o abandono da Copanor  para com o Jequitinhonha.

Acho que está na hora de promovermos a sintonia entre esses órgãos. Está faltando

planejamento. É inadmissível o que você relatou da comunidade em Leme do Prado,

a 500m da barragem de Irapé, sem água. Também há vários outros casos a relatar,

mas,  em virtude do tempo,  quero apenas parabenizá-lo por  trazer  esse tema tão

importante.

O Deputado Carlos Pimenta* - Agradeço o seu apoio e testemunho. A Cemig é um

órgão extremamente importante e confiável. É uma empresa que certamente fez sua

história em Minas Gerais, tem seu passado. Existem pessoas idôneas e competentes

à frente dessa empresa, mas vamos procurá-la imediatamente, juntamente com o

Prefeito de Leme do Prado e dos Vereadores, para lembrar um pouco as promessas

feitas e os compromissos assumidos, evitando, assim, distorções dessa natureza.

Não  é  possível  que  uma  comunidade  perca  suas  terras,  promova  uma

desagregação de familiares, de história. Estamos falando de quase 2 mil pessoas que

não têm água para beber; estamos falando da coisa mais importante e preciosa que

existe: a água para beber.

Fica aqui o nosso desabafo, o nosso alerta e a certeza de que estaremos com o

Presidente da Cemig e seus Diretores, evitando que a história seja atropelada, como
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está  ocorrendo  em  Leme  do  Prado.  Ao  Prefeito  Irineu,  deixamos  nossas

congratulações e a nossa solidariedade. Com certeza absoluta, cumpriremos o nosso

dever,  como Deputado Estadual,  e lutaremos contra tudo o que está sendo feito -

vimos  isso,  mas  não  concordamos  -  contra  o  povo  de  Leme  do  Prado.  Muito

Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Esgotado o prazo destinado a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Questão de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, gostaria de relatar um fato que é objeto

de discussão antiga nesta Casa. Desde o nosso primeiro mandato, estamos falando

sobre o assunto. Volto aqui hoje para denunciar, mais uma vez, a ação irresponsável

de alguns fiscais do DER no Estado de Minas Gerais, que estão utilizando uma lei

aprovada de forma sorrateira e simbólica nesta Casa, em 2011, tendo sido totalmente

modificada da noite para o dia, em tempo recorde, para beneficiar algumas empresas

de ônibus. Trata-se de uma matéria totalmente inconstitucional. Estamos aguardando

que o Tribunal a considere inconstitucional. A lei dá cobertura a esses fiscais para que

cometam todo o tipo de absurdo possível  contra os  taxistas  do  Estado de Minas

Gerais. Não obstante as multas e as perseguições, agora inventaram um cadastro

semanal.  Eles  retiram as pessoas  do  carro,  deixam-nas  ao relento  nas  estradas,

maltratam-nas. Além de cobrar multas e prender os veículos, o governo ainda arruma

mais uma fonte de arrecadação, envia o cadastro à Secretaria de Fazenda para que

seja emitida cobrança de imposto por via de boleto. Desconheço que qualquer taxista

pague esse tipo de imposto, salvo as taxas de IPVA, enfim, as taxas normais que

todos os proprietários de veículos pagam. Agora, inventaram uma taxa para cobrar



713
____________________________________________________________________________

dos  taxistas  das  pequenas  cidades,  o  que é  um  absurdo.  Em  cada  parada,  são

R$1.000.00, R$1.400.00. Fazem essa operação semanalmente. Se continuarem com

esse  procedimento  absurdo,  simplesmente  tornarão  inviável  o  serviço  em  quase

todas as cidades pequenas do Estado de Minas Gerais. Esses fiscais do DER estão a

mando não sei de quem e a serviço das grandes empresas de ônibus. Faço essa

denúncia e cobro uma atitude do Governador, porque esses excessos acontecem em

Minas Gerais, há seis anos. Se não votarmos o projeto de lei de minha autoria, que

torna sem efeito a lei aprovada em 2011, acabaremos com o serviço de táxi em todas

as cidades pequenas. Quem vai ser o grande prejudicado com isso é a população,

que usa e aprova esse serviço. A maioria dessas pequenas cidades, Sr. Presidente,

não tem mais que um horário por dia de ônibus, não tem sequer empresa de ônibus.

É como se as pessoas fossem obrigadas a viver em um mundo de 50 anos atrás,

onde  havia  apenas  a  jardineira,  que  passava  uma vez  por  dia  ou  uma vez  por

semana. Ora, estamos em um mundo globalizado, onde tempo é tudo. Mas o governo

do Estado,  para agradar  meia dúzia  de amigos de empresas de ônibus via  DER,

comete  os  maiores  absurdos  contra  milhares  e  milhares  de  pais  de  família  que

trabalham  honestamente  neste  Estado,  que  prestam  um  belíssimo  serviço,  que

socorrem vítimas e as levam aos hospitais, que pegam as pessoas que alugam o seu

táxi para resolver um problema no INSS, na Receita Federal ou um problema de um

comerciante,  de  um  morador  e  de  todos  aqueles  que  precisam.  Às  vezes,  as

empresas de ônibus nessas pequenas cidades têm apenas uma linha por dia. Se a

pessoa adoece depois que o ônibus passa, ela tem de esperar o outro dia ou então

morrer. É assim que o DER quer. É é assim que o governo do Estado quer. Diante

dessa  situação,  estamos  aprovando  aqui  a  realização  de  uma  grande  audiência

pública desta Casa, para que possamos sensibilizar o governo e mobilizar esta Casa

e os Deputados para acabarmos com essa farra das multas. Chamo a atenção das

pessoas para essa intimidade das empresas de ônibus que comandam o DER em

Minas Gerais. Isso é um absurdo que não podemos deixar continuar acontecendo

neste Estado. Sr. Presidente, vendo que este Plenário se encontra vazio, peço a V.

Exa. o encerramento, de plano, desta sessão.

Encerramento
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O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo  mais,  às  20  horas,  e  convocando  as  Deputadas  e  os  Deputados  para  as

extraordinárias  de amanhã,  dia  15,  às  9 e às  20 horas,  nos termos  do edital  de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: ( - A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 30/4/2013

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Rômulo  Veneroso  e  Cabo  Júlio  (substituindo  o  Deputado  Adalclever

Lopes, por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão.

Está  presente,  também,  o  Deputado  Sargento  Rodrigues.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Rômulo Veneroso, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento da Deputada Liza Prado, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão  presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar

matéria constante da pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir,

comunica  o  recebimento  de  ofício  do  Sr.  Álvaro  Campos  de  Carvalho,

Superintendente Regional do DNIT (substituto), publicado no “Diário do Legislativo”

em 12/4/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues (5)

em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado Extraordinário da Copa do

Mundo pedido de informações com relatório detalhado que esclareça a hipótese de

caducidade da concessão, bem como o nível de qualidade dos serviços prestados

pela empresa Minas Arena; seja encaminhado ao Coordenador-Geral da Vigilância

Sanitária  Municipal  pedido  de  providências  para  a  realização  de  diligência

fiscalizatória nos bares e restaurantes do Mineirão durante os próximos cinco eventos
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oficiais,  para que se  avalie,  inclusive,  a qualidade  da alimentação comercializada

durante  os  eventos;  seja  encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de

providências para que seja declarada a caducidade da concessão do serviço público

do Estádio Magalhães Pinto para a Minas Arena, de acordo com os arts. 35 e 38 da

Lei  nº  8.987,  de  1995;  sejam  encaminhadas  ao  Presidente  da  Federação

Internacional de Futebol - Fifa - as notas taquigráficas da 1ª Reunião Extraordinária

desta Comissão,  assim como pedido de providências  no que tange às denúncias

apresentadas  nessa  reunião;  sejam  encaminhadas  ao  Governador  do  Estado  de

Minas Gerais, ao Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo, ao Comitê

Executivo Municipal da Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014, ao Ministério Público de

Minas  Gerais,  aos  Procons  Assembleia  e  Estadual  e  à  Minas  Arena  Gestão  de

Instalações Esportivas S/A as notas taquigráficas da 1ª Reunião Extraordinária desta

Comissão,  assim  como  pedido  de  providências  no  que  tange  às  denúncias

apresentadas  nessa reunião;  Rômulo Veneroso (3)  em que solicita  seja  realizada

audiência pública para discutir tema relacionado à desoneração de impostos sobre os

produtos da cesta básica; seja realizada audiência pública para discutir os problemas

de atendimento relativos à reposição de peças e à garantia dos veículos da fabricante

Hyundai,  representada  no  Brasil  pela  importadora  Caoa;  seja  realizada  audiência

pública  para  discutir  temas  relacionados  à  alteração  do  Código  de  Defesa  do

Consumidor, a fim de elaborar propostas para o novo Código; Cabo Júlio em que

solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  discutir  a  causa  do  "apagão"  da

operadora de telefonia celular Vivo, que interrompeu seus serviços à comunidade de

Ravena,  em  Sabará,  há  pelo  menos  um  mês;  Fred  Costa  em  que  solicita  seja

realizada audiência pública para debater o sistema de bonificação de pilotos adotado

pela companhia aérea Gol com o objetivo de economizar combustível; Tadeu Martins

Leite em que solicita seja encaminhado ao Presidente da Companhia de Saneamento

de  Minas  Gerais  -  COPASA-MG  -  pedido  de  informações  sobre  o  aumento

considerável do valor das contas de água dos Municípios de Salinas, Grão Mogol, Rio

Pardo  de  Minas  e  Josenópolis,  e  da  Deputada  Liza  Prado  em  que  solicita  seja

realizada audiência pública para debater a situação das 65 famílias moradoras do

edifício Key Biscayne, no Bairro Buritis, em Belo Horizonte, as quais não conseguem
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registrar seus imóveis no Cartório de Registro de Imóveis devido a irregularidades na

construção.  É  recebido  requerimento  do  Deputado  Sargento  Rodrigues  em  que

solicita seja realizada audiência pública com o objetivo de debater o inadimplemento

do contrato de compra e venda de imóvel adquirido pelo Sr. Edirley Merces Julio da

Silva por meio da Fahmeng, tendo em vista a condição estrutural do imóvel, afetada

por vícios ocultos à época da contratação, bem como o enorme prejuízo suportado

pelo  adquirente,  tendo  em  vista  a  impossibilidade  de  obter  novo  financiamento

imobiliário em face da interpretação restritiva da Lei nº 17.949, de 2008, por parte do

IPSM e do Grupo Coordenador.  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Liza Prado, Presidente - Duilio de Castro - Cabo Júlio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

DESIGNAÇÃO DE COMISSÕES

- O Sr. Presidente designou, na 29ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura, em 15/5/2013, a Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação do Nome do Sr. Gustavo Horta Palhares para o Cargo de Diretor-

Geral da Autarquia Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo

Horizonte: Pelo BTR: efetivos - Deputados João Leite e João Vítor Xavier; suplentes -

Deputados  Rômulo  Viegas  e  Duarte  Bechir;  pelo  BAM:  efetivo  -  Deputado  Tiago

Ulisses;  suplente  -  Deputado  Romel  Anízio;  pelo  PT:  efetivo  -  Deputado  André

Quintão;  suplente  -  Deputada Maria  Tereza Lara;  pelo  PMDB:  efetivo  -  Deputado

Sávio Souza Cruz; suplente - Deputado Adalclever Lopes (Designo. Às Comissões.).

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.949/2013

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  o  Espaço  Terapêutico  Vida  -  ETV  -,  com  sede  no

Município de Iturama.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.949/2013 pretende declarar de utilidade pública a entidade

denominada Espaço Terapêutico Vida - ETV -, com sede no Município de Iturama,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a

prevenção e o tratamento de dependentes químicos.

Com esse propósito,  a instituição acolhe e trata adolescentes, jovens, adultos e

idosos do sexo masculino,  dando-lhes oportunidade de resgatar  valores pessoais,

familiares  e  sociais,  perdidos  em  decorrência  do  uso  de  substâncias  tóxicas,

promovendo sua reintegração familiar e social.

Ademais, o ETV orienta famílias com problemas de relacionamento e desajuste,

visando ao aprimoramento da convivência na comunidade.

Tendo em vista o relevante trabalho humanitário desenvolvido pela referida entidade

para os moradores do Município de Iturama, consideramos meritória a iniciativa de

lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.949/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2013.

Glaycon Franco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.002/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de Ouro

Branco, com sede no Município de Ouro Branco.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  26/4/2013 e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com
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Deficiência.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.002/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de Ouro Branco, com sede

no Município de Ouro Branco.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 21, § 2º, que as

atividades de seus dirigentes não serão remuneradas; e, no art. 56, parágrafo único,

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.002/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Gustavo  Perrella  -  Luiz

Henrique - Duilio de Castro - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.012/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Neilando  Pimenta,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae

- de Divisa Alegre, com sede no Município de Divisa Alegre.
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A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  26/4/2013 e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.012/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de Divisa Alegre, com sede

no Município de Divisa Alegre.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 14, § 2º, que as

atividades de seus dirigentes não serão remuneradas; e, no art. 46, parágrafo único,

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.012/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Gustavo Perrella  -  André

Quintão - Duilio de Castro - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.378/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório
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De  autoria  do  Deputado  Rômulo  Viegas,  a  projeto  em  epígrafe  visa  tornar

obrigatório  que hipermercados e supermercados reservem local  específico  para  a

venda de produtos orgânicos.

A matéria foi  distribuída  às Comissões de Constituição e Justiça,  de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em pauta estabelece que hipermercados e supermercados deverão

dispor  de  local  específico  para  a  venda  de  produtos  orgânicos  e  que  os

estabelecimentos terão o prazo de 180 dias para se adaptarem a essa exigência. O

projeto prevê sanção para o descumprimento da futura lei: multa no valor equivalente

a 3.000 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs -, aplicada em dobro

no caso de reincidência e sem prejuízo daquelas já previstas na legislação vigente.

Esclarecemos que, para o exercício de 2013, o valor da Ufemg é de R$2,5016, de

forma que a mencionada multa corresponde a R$7.504,80.

A título de justificação, o autor alega o seguinte. A matéria apresenta alta relevância

para  a  saúde  pública.  A  agricultura  orgânica  vem  se  desenvolvendo  em  ritmo

acelerado.  Atualmente,  procuram-se alimentos que não sejam transgênicos  e  que

estejam livres de agrotóxicos. Assim, torna-se imperioso criar um espaço diferenciado

para a exposição e a venda de produtos orgânicos. Ademais, a proposta contribui

para a preservação do meio ambiente e encontra amparo nos ditames constitucionais

concernentes à competência legislativa concorrente.

Em seu exame, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu que não há óbice à

deflagração do processo legislativo por  atuação parlamentar e que a matéria está

inserida na competência legislativa concorrente outorgada aos Estados federados.

Não obstante,  optou  pela  apresentação do Substitutivo  nº  1,  que acolhemos,  por

razões de técnica legislativa,  de modo a fazer remissão ao regime de sanção do
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subsistema jurídico  pertinente  -  no  caso,  o  subsistema do Código  de  Defesa  do

Consumidor -, em vez de sanção específica.

No  âmbito  de  competência  da  nossa  Comissão,  entendemos  que  a  matéria  é

meritória. Sustentamos a nossa opinião com a mesma justificação apresentada pelo

autor,  qual  seja a de  que a saúde pública,  o avanço da agricultura  orgânica  e  a

demanda  por  alimentos  orgânicos,  bem  como  a  preservação  do  meio  ambiente,

justificam a criação de um espaço específico para esses produtos.

Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.378/2011 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Rômulo  Veneroso,  Presidente  -  Adalclever  Lopes,  relator  -  Liza  Prado  -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.547/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, a proposição em epígrafe “incentiva

a agroecologia e a agricultura orgânica na agricultura familiar no Estado e dá outras

providências”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8 de outubro de 2011 e

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária, para

receber parecer.

Nos termos do art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, compete a esta Comissão

examinar  a  matéria  nos  seus  aspectos  de  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade.

Fundamentação

O projeto sob exame pretende incentivar a agroecologia e a agricultura orgânica na

agricultura  familiar  desenvolvida  no  território  do  Estado.  Para  tanto,  a  proposição

define agroecologia e agricultura orgânica e os respectivos princípios.  Além disso,

atribui  ao  Poder  Executivo  as  funções  de  motivar  e  incentivar  a  implantação  de
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sistemas agroecológicos de produção e a certificação da produção orgânica, apoiar

as associações de produtores,  desenvolver  pesquisas  e  incentivar  a produção de

sementes  de  leguminosas  para  a  adubação  verde,  estimular  a  recuperação  da

fertilidade do solo, incentivar a produção em criatórios de pequenos animais e incluir

no currículo escolar dos ensinos fundamental e médio da rede estadual de ensino

conteúdo  relativo  a  agroecologia.  Estabelece,  finalmente,  que  o  acesso  a  esses

benefícios será gratuito ao produtor familiar que implantar produção orgânica e não

contratar mão de obra sazonal excedente ao somatório da mão de obra familiar.

Na  justificação,  sustenta  o  autor  que  “a  agroecologia  e  a  agricultura  orgânica

encontram condições bastante propícias para sua disseminação nas atividades da

agricultura familiar”, bem como que “os benefícios sociais derivados dessa prática,

não  só  para  os  que  nela  concentrem  seus  esforços,  como  também  para  os

beneficiários da produção agrícola (…) são mais do que notórios”.

É meritória a iniciativa parlamentar sob exame, que encontra respaldo no “caput” do

art. 65 da Constituição do Estado.

No que toca à competência legislativa, observamos que a proposição se enquadra

no  domínio  de  mais  de  uma  matéria,  envolvendo  especialmente  administração

pública, agricultura e proteção do meio ambiente. Assim, apesar de o direito agrário

situar-se no rol de matérias de competência legislativa privativa da União, o projeto de

lei em foco respalda-se nos arts. 24 e 25 da Constituição da República, desde que

respeitada a legislação federal pertinente.

Verificamos, a propósito, que o texto normativo sob exame pretende dispor sobre

matérias que já são objeto de legislação estadual ou federal, a saber: a Lei nº 10.545,

de 1991, “dispõe sobre produção, comercialização e uso de agrotóxico e afins e dá

outras providências”; a Lei nº 11.405, de 1994, “dispõe sobre a política estadual de

desenvolvimento agrícola e dá outras providências”; a Lei nº 13.451, de 2000, “dispõe

sobre a prática de medidas sanitárias para erradicação de doença animal e controle

de qualidade dos produtos agropecuários“; a Lei nº 14.089, de 2001, “cria o Programa

de Certificação Ambiental da Propriedade Agrícola e dá outras providências”; a Lei nº

14.180,  de  2002,  “dispõe  sobre  a  habilitação  de  estabelecimento  de  produtor

artesanal ou de agricultor familiar para produzir ou manipular alimentos para fins de
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comercialização”; a Lei Federal nº 10.711, de 2003, “dispõe sobre o Sistema Nacional

de Sementes e Mudas e dá outras providências”; a Lei Federal nº 10.831, de 2003,

“dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras providências”; a Lei nº 14.968, de

2004,  “dispõe  sobre  a  política  estadual  para  a  promoção  do  uso  de  sistemas

orgânicos de produção vegetal e animal e dá outras providências”; a Lei Federal nº

11.326, de 2006, “estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da

Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais”; a Lei nº 15.973, de 2006,

“dispõe  sobre  a  Política  Estadual  de  Apoio  à  Agricultura  Urbana  e  dá  outras

providências”;  a  Lei  nº  15.982,  de  2006,  “dispõe  sobre  a  Política  Estadual  de

Segurança Alimentar  e Nutricional Sustentável e dá outras providências”;  a  Lei  nº

16.680,  de  2007,  “dispõe sobre  o  apoio  à  transformação e  ao processamento  da

produção  familiar  e  à  comercialização  direta  entre  agricultores  familiares  e

consumidores”; a Lei nº 17.438, de 2008, “institui a Política Estadual de Incentivo à

Utilização de Sementes Selecionadas nas propriedades que se dedicam à agricultura

familiar  e  dá  outras  providências”;  a  Lei  nº  17.727,  de  2008,  “dispõe  sobre  a

concessão  de  incentivo  financeiro  a  proprietários  e  posseiros  rurais,  sob  a

denominação de Bolsa Verde, para os fins que especifica, e altera as Leis nºs 13.199,

de 29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos,

e  14.309,  de  19  de junho  de  2002,  que  dispõe  sobre  as  políticas  florestal  e  de

proteção à biodiversidade no Estado”;  a Lei  nº  18.374,  de 2009,  “dispõe sobre a

política estadual de incentivo à formação de bancos comunitários de sementes de

cultivares  locais,  tradicionais  ou  crioulos”;  e  a  Lei  nº  20.608,  de  2013,  “institui  a

Política Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - PAAFamiliar”.

Observamos, nada obstante, que o Decreto Federal nº 7.794, de 2012, que “institui

a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica”,  estabeleceu uma nova

abordagem para a matéria,  superando a visão consubstanciada na referida Lei  nº

14.968, de 2004.

Entendemos, ademais, que a atividade de fomento à agroecologia e à produção

orgânica desenvolvida pelo Estado de Minas Gerais deve destinar-se prioritariamente

aos  agricultores  familiares,  aos  agricultores  urbanos  e  aos  povos  e  comunidades

tradicionais, categorias que de fato necessitam de apoio do poder público.
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Enfim, a proposição sob exame consubstancia praticamente a instituição de uma

nova  política  de  agroecologia  e  produção  orgânica  para  o  Estado.  Assim  sendo,

entendemos relevante assegurar no projeto: os instrumentos da política, em especial

o Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica; a possibilidade de os órgãos

e entidades participantes da política receberem recursos do Fundo de Erradicação da

Miséria,  à vista da identidade de suas finalidades;  a gestão da política por órgão

colegiado;  e  a  participação  do  Conselho  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural

Sustentável, a que se referem a Lei Delegada nº 180, de 2011, e o Decreto nº 45.962,

de 2012, no controle social da política.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.547/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui  a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica - Peapo - e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica -

Peapo -, com o objetivo de promover e incentivar o desenvolvimento da agroecologia

e da produção orgânica no Estado.

Parágrafo único -  Para os fins  desta lei,  Agroecologia compreende o campo do

conhecimento  transdisciplinar  que  estuda  os  agroecossistemas,  visando  ao

desenvolvimento  das  relações  entre  capacidade  produtiva,  equilíbrio  ecológico,

eficiência econômica, equidade social e uso e conservação da biodiversidade e dos

demais bens naturais, por meio da articulação entre conhecimento técnico-científico,

práticas sociais diversas e saberes e culturas populares e tradicionais.

Art. 2º - A Peapo será implementada pelo Estado em regime de cooperação com a

União, os Municípios, as organizações da sociedade civil e outras entidades privadas.

Art.  3º  -  As  ações  da  Peapo serão  destinadas  prioritariamente  aos  agricultores

familiares, aos agricultores urbanos e aos povos e comunidades tradicionais.

Parágrafo único - Para fins desta lei, considera-se:

I - agricultor familiar aquele definido nos termos do art. 3º da Lei Federal nº 11.326,
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de 24 de julho de 2006;

II - agricultor urbano aquele que pratica a agricultura urbana, nos termos da Lei nº

15.973, de 12 de janeiro de 2006;

III - povos e comunidades tradicionais aqueles definidos nos termos do inciso I do

art. 3º do Decreto Federal nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007.

Art. 4º - São diretrizes da Peapo:

I  -  a  promoção  da  soberania  e  segurança  alimentar  e  nutricional  e  do  direito

humano à alimentação adequada e saudável;

II - a conservação dos ecossistemas naturais, a recomposição dos ecossistemas

modificados e a promoção de agroecossistemas sustentáveis;

III  -  a  implementação  de  políticas  de  estímulos  que  favoreçam  a  transição

agroecológica;

IV  -  a  estruturação  de  circuitos  de  produção,  distribuição,  comercialização  e

consumo de produtos agroecológicos, orgânicos e em transição agroecológica, que

aperfeiçoem  as  funções  econômica,  social  e  ambiental  da  agricultura  e  do

extrativismo florestal, respeitando as tradições culturais;

V - o estímulo às experiências locais de uso e conservação dos recursos genéticos

vegetais  e  animais,  especialmente  àquelas  que  envolvam  o  manejo  de  espécies

nativas, raças e variedades locais, tradicionais e crioulas;

VI  -  a  garantia  da  autonomia  dos  agricultores  na  gestão  e  na  conservação,

respeitados os diversos ciclos de renovação dos bens naturais para a manutenção da

sociobiodiversidade;

VII  -  a  implementação  da perspectiva  agroecológica  nas  instituições  de  ensino,

pesquisa e assistência técnica e extensão rural - Ater;

VIII - o estímulo ao consumo de produtos agroecológicos, orgânicos e em transição

agroecológica;

IX - a valorização do protagonismo dos destinatários a que se refere o art. 3º desta

lei  nos processos de construção e socialização de conhecimento e na gestão,  na

organização social e nas atividades produtivas da agroecologia, produção orgânica e

transição agroecológica.

Art. 5º - Para fins desta lei, considera-se:
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I - produção orgânica aquela oriunda de sistema orgânico de produção definido nos

termos do art. 1º da Lei Federal nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003;

II  -  sociobiodiversidade  a  relação  entre  a  diversidade  biológica,  os  sistemas

agrícolas  tradicionais  e  o  uso  e  o  manejo  dos  bens  naturais  vinculados  ao

conhecimento e à cultura dos agricultores, englobando produtos, saberes, hábitos e

tradições de um determinado lugar ou território;

III  -  transição  agroecológica  o  processo  gradual  de  mudança  de  práticas  e  de

manejo de agroecossistemas convencionais a que se refere o inciso IV do art. 2º do

Decreto Federal nº 7.794, de 20 de agosto de 2012.

Art. 6º - São objetivos da Peapo:

I  -  ampliar  e fortalecer  a produção,  o processamento e o consumo de produtos

agroecológicos, orgânicos e em transição agroecológica, com ênfase nos mercados

locais e regionais;

II  -  promover,  ampliar  e consolidar  o  acesso,  o  uso  e a conservação dos  bens

naturais pelos agricultores;

III - criar e efetivar instrumentos regulatórios, fiscais, creditícios, de incentivo e de

pagamento  por  serviços  ambientais  para  proteção  e  valorização  das  práticas

tradicionais de uso e conservação da agrobiodiversidade e a expansão da produção

agroecológica, orgânica e em transição agroecológica;

IV  -  ampliar  a  capacidade  de  geração  e  socialização  de  conhecimentos  em

agroecologia, produção orgânica e transição agroecológica por meio da valorização

dos  conhecimentos locais  e  do enfoque agroecológico nas instituições de ensino,

pesquisa e Ater;

V  -  ampliar  e  fortalecer  os  programas  de  educação  do  campo,  de  pesquisa

participativa e de Ater, estatais e não estatais, com base na agroecologia;

VI  -  ampliar  a  inserção  da  abordagem  agroecológica  nos  diferentes  níveis  e

modalidades  de  educação  e  ensino,  incluindo  a  formação  e  a  capacitação  dos

profissionais envolvidos;

VII - assegurar a participação das organizações da sociedade civil na elaboração e

na gestão de programas e  projetos  de  pesquisa,  ensino  e  Ater  em agroecologia,

produção orgânica e transição agroecológica;
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VIII - viabilizar a construção e o desenvolvimento de redes de Ater agroecológicas;

IX  -  estruturar  um  sistema  de  informações  sobre  a  produção  agroecológica,

orgânica e em transição agroecológica;

X - fortalecer e consolidar os serviços de Ater gratuitos, não estatais, executados

pelas organizações da sociedade civil.

Art. 7º - São instrumentos da Peapo, entre outros:

I - o Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica - Pleapo -;

II - a Ater agroecológica;

III - a pesquisa e a inovação científica e tecnológica com foco na agroecologia;

IV - a formação profissional e a educação do campo;

V  -  as  compras  governamentais  de  gêneros  alimentícios  agroecológicos  e

orgânicos;

VI  -  as  medidas  fiscais  e  tributárias  que  favoreçam  a  produção  agroecológica,

orgânica e em transição agroecológica.

Parágrafo único - O Pleapo conterá, no mínimo, os seguintes elementos referentes

à política instituída por esta lei:

I - diagnóstico;

II - estratégias e objetivos;

III - programas, projetos, ações;

IV - indicadores, metas e prazos;

V - monitoramento e avaliação.

Art.  8º  -  A Peapo  será  implementada  por  meio  das  dotações  consignadas  nos

orçamentos dos órgãos e entidades que dela participem com programas e ações, de

convênios, de doações, entre outros recursos.

Parágrafo único - Os órgãos e entidades participantes da Peapo poderão receber

recursos do Fundo de Erradicação da Miséria - FEM -, para aplicação em programas

e ações que atendam à finalidade disposta no art.  4º da Lei nº 19.990, de 29 de

dezembro de 2011.

Art.  9º  -  A gestão  da Peapo será  realizada por  colegiado,  conforme dispuser  o

regulamento.

Parágrafo  único  -  Fica  assegurada  a  participação  do  Conselho  Estadual  de
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Desenvolvimento Rural Sustentável - Cedraf-MG - no controle social da Peapo.

Art. 10 - Fica revogada a Lei nº 14.968, de 12 de janeiro de 2004.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  André Quintão, relator - Luiz Henrique - Duilio de

Castro - Cabo Júlio - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.847/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Doutor  Wilson Batista,  o  Projeto  de  Lei  n°  2.847/2012

“assegura a certificação de controle de qualidade dos exames de mamografia nos

hospitais das redes particular e pública de saúde do Estado de Minas Gerais ”.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 11/2/2012, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Compete  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  analisar  os  aspectos  jurídicos,

constitucionais  e  legais  da  matéria,  conforme  dispõe  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Foi  apresentado,  pelo  então  relator,  requerimento  na  reunião  do  dia  3/4/2012,

solicitando  fosse  a  proposição  baixada  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de

Saúde -  SES -,  para que se manifestasse sobre a proposição. A resposta a essa

diligência encontra-se anexada ao processo.

Fundamentação

A  proposição  ora  analisada  pretende  obrigar  os  hospitais  e  as  clínicas  de

radiodiagnóstico  públicas  e  privadas  do Estado  de Minas  Gerais,  que realizam  o

exame de mamografia, a fornecer o selo de qualidade emitido pelo Colégio Brasileiro

de Radiologia em todos os exames efetuados. Determina que o médico responsável

pelo laudo do exame de mamografia seja especialista em radiodiagnóstico ou possua

titulação de especialista em mamografia expedida por sociedade médica legalmente

reconhecida e que o exame de mamografia somente possa ser realizado por técnico

em  radiologia,  nos  hospitais  e  clínicas  de  radiodiagnóstico  das  redes  privada  e
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pública. Também prevê a competência da Superintendência de Vigilância Sanitária

para a fiscalização do cumprimento de suas disposições e as sanções para os casos

de infração.

Antes  de  analisar  o  conteúdo  da  proposição,  é  importante  lembrar  que  a

Constituição Federal, em seu art. 23, inciso II, estabelece como competência comum

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e da

assistência pública. O art. 24, inciso XII, prevê a competência legislativa concorrente

dos Estados para legislar sobre proteção e defesa da saúde.

A Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe sobre as condições

para  a  promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  a  organização  e  o

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências”, no art. 15, V,

determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em

seu âmbito administrativo, a elaboração de normas técnicas e o estabelecimento de

padrões  de  qualidade  e  parâmetros  de  custos  que  caracterizam  a  assistência  à

saúde.

É importante lembrar que a Constituição Federal, no seu art. 24, VIII, estabelece a

competência concorrente dos Estados para legislar sobre proteção ao consumidor e

que  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  Lei  n°  8.078,  de  1990,  no  seu  art.  6°,

estabelece  como  direito  básico  do  consumidor  “a  proteção  da  vida,  saúde  e

segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e

serviços considerados perigosos ou nocivos”.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.847/2012.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  André Quintão, relator - Luiz Henrique - Duilio de

Castro - Cabo Júlio - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.367/2012

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Fred  Costa,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “obriga  os
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fornecedores a proceder ao ajuste de cobrança irregular, na forma que especifica”.

A proposição  foi  encaminhada  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  da  qual

recebeu  parecer  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, por ela apresentado.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, na

forma do art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento tem por escopo estabelecer  a obrigatoriedade de os

fornecedores procederem ao imediato ajuste de cobrança irregular, de forma que o

consumidor pague apenas o valor efetivamente devido.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  informou  que  não  há  óbice  à  normal

tramitação do projeto.  Acrescentou que a  medida consubstanciada na proposição

traduz-se em ação positiva,  na  medida que impõe ao fornecedor  a obrigação de

proceder  ao  imediato  ajuste  da  cobrança.  Concluiu,  então,  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do projeto. No entanto, a Comissão apresentou o

Substitutivo nº 1, com o qual concordamos, visando fazer adequações relacionadas

aos seguintes ditames do Código de Defesa do Consumidor: direito à repetição do

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção

monetária e de juros legais; e escolha da forma de ressarcimento do indébito. Além

disso, buscou-se, com o substitutivo, ajustar a técnica legislativa da proposição.

No que diz respeito ao mérito da proposição, há de se reconhecer que o projeto

reafirma o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor na relação de consumo,

uma vez que fica claro que este se submete ao poder de controle dos titulares dos

bens de produção, devidamente especificado na forma de cobrança irregular a ele

imposta.  A proposição evidencia,  ainda,  atuação estatal  específica  para  regular  o

mercado,  uma vez  que o  Estado  deve  intervir  quando  identificar  distorções,  sem

prejuízo  da  qualidade,  segurança,  durabilidade  e  desempenho  dos  produtos  e

serviços oferecidos ao público consumidor. O projeto também marca atuação estatal

no sentido de harmonizar  os interesses dos consumidores com os interesses dos

fornecedores, com fundamento não apenas no tratamento entre as partes envolvidas,

mas também na adoção de iniciativas de ordem prática. Finalmente, vale ressaltar
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que para  o Estado,  atualmente,  o conceito de qualidade é baseado não mais  na

simples adequação às normas que regem um determinado produto ou serviço, mas

principalmente na satisfação de seus consumidores, cabendo às próprias empresas

zelar  por  essa  qualidade,  até  mesmo  para  garantir  o  seu  crescimento  e  a  sua

permanência no mercado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.367/2012 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Rômulo Veneroso,  Presidente -  Liza Prado,  relatora -  Adalclever  Lopes -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.590/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em epígrafe dispõe sobre a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Santa Cruz do Escalvado o trecho que especifica.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/11/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  apreciar  preliminarmente  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Na reunião de 11/12/2012, esta relatoria solicitou que a proposição fosse baixada

em diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG -, para que se manifestasse sobre a viabilidade da matéria.

De posse da resposta, passamos à análise do projeto.

Fundamentação

A proposição  em  comento  desafeta  o  bem  público  constituído  pelo  trecho  da

Rodovia AMG-1705, com extensão de 1.670m, entre o Km 19 e o ponto situado a
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330m  do  Km  17.  Além  disso,  o  projeto  autoriza  a  doação  do  referido  trecho  ao

Município de Santa Cruz do Escalvado para a instalação de via urbana. Estabelece,

ainda, que, se o donatário não der ao bem a finalidade prevista na proposição no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, o trecho

reverterá ao patrimônio do Estado.

O art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil Brasileiro -, classifica os bens

públicos em três categorias segundo sua destinação: bens de uso comum do povo,

bens de uso especial e bens dominicais. Os primeiros destinam-se ao uso de toda a

coletividade,  independentemente de autorização do poder  público, tais como ruas,

praças,  avenidas,  estradas  e  praias.  Os  bens  de  uso  especial  são  aqueles  que

possuem destinação pública específica e abrangem o conjunto de bens utilizados na

execução do serviço público ou de atividade burocrática, bem como os imóveis que

abrigam as repartições públicas. Tanto os bens de uso comum do povo quanto os

bens de uso especial integram o patrimônio indisponível do Estado, pois, enquanto

tiverem afetação pública, não poderão ser objeto de alienação.

Os bens dominicais são aqueles  que, mesmo pertencentes ao Estado,  não têm

afetação, razão pela qual podem ser objeto de negócio jurídico de direito privado, tais

como os  terrenos  baldios  da  administração.  Esses  bens  constituem  o  patrimônio

disponível do poder público, em relação aos quais  o Estado exerce um direito  de

propriedade, de forma análoga ao que ocorre no âmbito do direito privado.

De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, verifica-

se que estradas e rodovias são bens de uso comum do povo, pois destinam-se ao

uso coletivo e, em situações normais, não se sujeitam a autorização prévia do Estado

nem a pagamento por sua utilização. Estradas são vias rurais não pavimentadas, e

rodovias são vias rurais pavimentadas, conforme definição prevista no Anexo I da Lei

Federal nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB. Para a

configuração do bem imóvel de uso comum do povo, é irrelevante o fato de a via

pública ser ou não pavimentada, pois isso não modifica sua natureza jurídica.

É importante observar que, por ser bem de uso comum do povo, a transferência do

citado trecho da Rodovia AMG-1705 ao patrimônio do Município de Santa Cruz do

Escalvado  não  implica  alteração  em  sua  natureza  jurídica,  uma  vez  que  ele



733
____________________________________________________________________________

continuará inserido na comunidade como meio de passagem pública. A modificação

básica  incidirá  somente  sobre  a  titularidade  do imóvel,  que  passará  a  integrar  o

domínio  público  municipal  e,  consequentemente,  será  esse  ente  federativo  que

assumirá  a  responsabilidade  pelas  obras  de  manutenção  e  conservação  da  via

pública.

Com relação à alienação de bens da administração, as regras básicas constam no

art. 18 da Constituição do Estado, que exige avaliação prévia, autorização legislativa

e licitação para a alienação de imóveis, ressalvados os casos de doação e permuta,

na forma da lei.

Há que se observar também o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.

Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação

prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de

doação.

Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma

forma  de  alienação,  é  imprescindível  sua  desafetação,  ou  seja,  a  perda  de  sua

finalidade pública. Esta ocorre normalmente na própria lei que autoriza a transferência

do bem, seja de  maneira explícita,  conforme consta no art.  1º  da proposição em

análise, seja de forma implícita, quando não há referência expressa à desafetação.

Dessa forma, inexiste vedação constitucional à doação de bem de uso comum do

povo. O que é inadmissível, à luz do ordenamento jurídico vigente, é a alienação de

bem imóvel do Estado sem prévia aprovação do Legislativo.

Cabe ressaltar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de

Casa Civil e de Relações Institucionais encaminhou a esta Casa a nota técnica de

12/3/2013, declarando-se favorável à pretensão do projeto em exame, uma vez que o

trecho vem assumindo características urbanas, devido à expansão da sede municipal,

além de não haver continuidade da rodovia para atender a outros Municípios.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  matéria,  apresentamos,  ao  final  deste

parecer,  o Substitutivo nº 1, com a finalidade de adequar o texto da proposição à

técnica legislativa, bem como retificar os dados referentes ao trecho de rodovia a ser

doado, conforme as informações prestadas pelo DER-MG, que acompanham a nota
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técnica da Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.590/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Santa Cruz do Escalvado o trecho de rodovia que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho da rodovia de acesso

à  MG-329,  900-AMG-1705,  compreendido  entre  o  Km  17,33  e  o  Km  19,  com  a

extensão aproximada de 1.670m (mil seiscentos e setenta metros).

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santa Cruz do

Escalvado o trecho de rodovia de que trata o art. 1º.

Parágrafo único - O trecho de rodovia a que se refere o “caput” passa a integrar o

perímetro urbano do Município de Santa Cruz do Escalvado e destina-se à instalação

de via urbana.

Art. 3º - O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao

patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data da lavratura

da escritura  pública  de  doação,  não lhe tiver  sido dada a destinação prevista  no

parágrafo único do art. 2º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Gustavo  Perrella  -  Luiz

Henrique - Duilio de Castro - Dalmo Ribeiro Silva - Cabo Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.977/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 410/2013, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Carmo do Rio Claro o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/4/2013 e distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  3.977/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município de Carmo do Rio Claro o imóvel constituído por área de 10.000m², onde

funcionou a Escola Municipalizada Itaci, situado na Rua Cônego Clodomiro Mesquita

Reis, s/nº, no Distrito de Itaci, nesse Município, registrado sob o nº 3.738, a fls. 123

do Livro 3-D, no Cartório de Registro de Imóveis de Carmo do Rio Claro.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização,  a  existência  de  interesse  público  devidamente  justificado.  Com  esse

propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem ao funcionamento

de creche municipal e à implantação de projetos voltados para o desenvolvimento da

comunidade local.

Na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  imóvel  ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º dispõe que

a  autorização  tornar-se-á  sem  efeito  se,  findo  o  mesmo prazo  de  cinco  anos,  o

Município não houver  procedido ao registro do bem; e o art.  4º estabelece que o

donatário encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -

documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel  conforme  estabelecido  na

autorização.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao “caput” do art. 1º da

proposição,  a fim de retificar os dados do imóvel,  de acordo com sua certidão de
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registro, e adequar o texto à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.977/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Carmo do Rio

Claro imóvel  com área de 10.000m2 (dez mil  metros quadrados),  situado na Rua

Cônego  Clodomiro  Mesquita  Reis,  s/nº,  no  Distrito  de  Itaci,  nesse  Município,

registrado sob o nº 5.443, a fls. 46 do Livro 3-I, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Carmo do Rio Claro.”.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  André

Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.978/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 411/2013, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Paineiras o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/4/2013 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  3.978/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município de Paineiras o imóvel constituído pela área de 9.720m², situado na Rua

Antonio Pinto da Fonseca, naquele Município, registrado sob o nº 01.6.924, a fls. 212

do Livro 2-Z, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Abaeté.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de domínio de



737
____________________________________________________________________________

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização,  a  existência  de  interesse  público  devidamente  justificado.  Com  esse

propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem à construção de

creche, escola e quadra poliesportiva.

Na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  imóvel  ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º dispõe que

essa autorização tornar-se-á sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o

Município não houver  procedido ao registro do bem; e o art.  4º estabelece que o

donatário encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -

documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel  conforme  estabelecido  nessa

autorização.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.978/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - Luiz

Henrique - Gustavo Perrella - André Quintão.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 34/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do Governador do Estado de Minas Gerais, visa

incorporar ao vencimento básico dos cargos de Procurador do Estado e de Advogado

Autárquico  “parcelas  da  Gratificação  Complementar  de  Produtividade  -  GCP  -

instituída pela Lei nº 18.017, de 8 de janeiro de 2009, pelo valor da GCP vigente no

ano de 2012, e dá outras providências”.

Aprovada  no  1º  turno  na  forma  do  Substitutivo  nº  3,  retorna  a  matéria  a  esta



738
____________________________________________________________________________

Comissão para receber parecer de 2º turno, nos termos regimentais.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei  complementar em análise tem por objetivo incorporar,  de forma

gradativa,  parcelas  da  GCP ao  vencimento  básico  dos  cargos  de  Procurador  do

Estado  e  de  Advogado  Autárquico.  Pretende,  também,  promover  alterações  nos

valores dos vencimentos dos cargos de provimento em comissão da Advocacia-Geral

do  Estado e  alterar  o  valor  da  Função Gratificada de Direção e  Assessoramento

Superior - DAS. Ao final, visa fixar a verba indenizatória de serviço exercido fora do

Estado em 2.015 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs.

Amplamente debatida no 1º turno, a matéria foi aprovada na forma do Substitutivo

nº 3 apresentado por esta Comissão.

Entendemos que o projeto é meritório e atende aos preceitos legais e da técnica

legislativa, pois passou a abordar, com a aprovação do Substitutivo nº 3, somente

matéria  característica  de  lei  complementar,  ou  seja,  extinção  de  gratificações  de

função previstas nas Leis Complementares nº 30, de 1993 e nº 35, de 1994.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

34/2013, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2013.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Jayro Lessa - Romel Anízio -

Adalclever Lopes.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 34/2013

(Redação do Vencido)

Extingue gratificações de função previstas nas Leis Complementares nº 30, de 10

de agosto de 1993, e nº 35, de 29 de dezembro de 1994.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam extintas as gratificações de função previstas no “caput” do art. 41 da

Lei Complementar nº 30, de 10 de agosto de 1993, e no § 4º do art. 40 e no parágrafo

único do art. 42 da Lei Complementar nº 35, de 29 de dezembro de 1994.

Art.  2º  -  Esta  lei  complementar  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,
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produzindo efeitos a partir de 1º de maio de 2013.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.193/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Santana  do  Manhuaçu  o  imóvel  que

especifica.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em observância ao § 1º do art. 189 do citado Regimento, a redação do vencido faz

parte deste parecer.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  3.193/2012,  na  forma  aprovada  em  Plenário,  tem  como

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Santana do Manhuaçu

imóvel com área de 2.008,95m2, situado nesse Município.

Atendendo  ao  interesse  coletivo,  que  deve  nortear  as  ações  da  administração

pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o imóvel será destinado

ao funcionamento de escola municipal.

No mesmo sentido, o art. 2º determina a reversão do bem ao patrimônio do Estado

se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não

lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece que essa autorização se

tornará sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o donatário não houver

procedido ao registro do imóvel; e o art. 4º dispõe que o Município de Santana de

Manhuaçu encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -

documento  que  comprove  a  destinação  do  bem,  conforme  estabelecido  na

autorização.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da



740
____________________________________________________________________________

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que a proposição em análise se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  versam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.193/2012, no

2º turno, na forma do vencido.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2013.

Zé  Maia,  Presidente  -  Adalclever  Lopes,  relator  -  Romel  Anízio  -  Lafayette  de

Andrada - Jayro Lessa.

PROJETO DE LEI Nº 3.193/2012

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santana do Manhuaçu o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santana do

Manhuaçu imóvel com área de 2.008,95m2 (dois mil e oito vírgula noventa e cinco

metros quadrados), situado nesse Município, registrado sob o nº 24.681, a fls. 223 do

Livro 3-X, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Manhuaçu.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  mencionado  no  “caput”  deste  artigo  destina-se  ao

funcionamento de escola municipal.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Santana do Manhuaçu não houver procedido

ao registro do imóvel.

Art. 4º - O Município de Santana do Manhuaçu encaminhará à Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista
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no parágrafo único do art. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.803/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.803/2013 visa autorizar

a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Jucemg - a alienar os imóveis que

especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1. Retorna agora

a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o

art. 102, VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Em atendimento ao disposto no § 1º desse dispositivo, a redação do vencido faz

parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.803/2013, na forma aprovada em Plenário, autoriza a Jucemg

a alienar, por meio de venda, dois imóveis, localizados no Centro do Município de

Belo Horizonte, sendo o primeiro constituído pelo lote nº 5 e parte do lote nº 15, e

suas acessões, situado no quarteirão nº 21 da 1a seção urbana, na Avenida Santos

Dumont, nº 380; e o segundo, por parte do lote nº 15, e suas acessões, situado no

quarteirão nº 21 da 1a seção urbana, na Rua Guaicurus, nº 373.

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que os recursos provenientes

da  alienação  desses  imóveis  sejam  creditados  na  conta  Alienação  de  Bens  e

classificados como Receita de Capital, de acordo com o disposto no art. 44 da Lei

Complementar Federal nº 101, de 2000; e o art. 2º, que o processo de venda será

precedido por avaliação e licitação, na modalidade de concorrência.

É  importante  observar  que  atos  que  envolvam  o  patrimônio  público,  como  a

alienação ou a aquisição onerosa, somente podem ser realizados pela administração

pública  com  a  autorização  desta  Assembleia  Legislativa.  Trata-se  de  exigência

prevista no art. 18 da Constituição do Estado; no art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública; e no §

2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
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financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Outros requisitos impostos pelo ordenamento jurídico são a existência de interesse

público, a avaliação prévia e a licitação. O interesse público se justifica, uma vez que

a Junta Comercial foi transferida para outro local, pois os imóveis antigos não mais

atendiam  às  suas  necessidades  de  funcionamento.  Como  a  reforma  seria  muito

dispendiosa, optou-se pela venda desses imóveis e pelo aporte dos recursos obtidos

na aquisição de outro imóvel, mais compatível com as atuais necessidades da Junta.

Em relação à avaliação prévia, foram elaborados laudos técnicos para a aferição do

valor dos imóveis, que chegou ao total de R$17.024.645,88, sendo R$7.585.454,70

para o edifício da Avenida Santos Dumont, nº 380; e R$9.439.191,18 para o edifício

da Rua Guaicurus, nº 373.

Quanto à necessidade de licitação, princípio inafastável do processo de alienação

de bens públicos, está devidamente prevista no art. 2º do projeto em exame.

Em  decorrência  dessas  considerações,  reafirmamos  o  entendimento  desta

Comissão de que a proposição de lei  em análise se encontra  de acordo com os

preceitos legais que tratam sobre a matéria.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.803/2013, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2013.

Zé Maia, Presidente -  Romel Anízio,  relator -  Lafayette de Andrada - Adalclever

Lopes - Jayro Lessa.

PROJETO DE LEI Nº 3.803/2013

(Redação do Vencido)

Autoriza a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Jucemg - a alienar, por

meio de venda, os imóveis que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Jucemg - autorizada a

alienar, por meio de venda, os seguintes imóveis:

I - imóvel constituído pelo lote nº 5 e parte do lote nº 15, e suas acessões, situado
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no quarteirão nº 21 da 1a seção urbana, na Avenida Santos Dumont, nº 380, Centro,

no Município de Belo Horizonte, registrado sob o nº 21.114, a fls. 293 do Livro 3-AH,

no Cartório do 5º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; e

II  -  imóvel  constituído  por  parte  do  lote  nº  15,  e  suas  acessões,  situado  no

quarteirão nº 21 da 1a seção urbana, na Rua Guaicurus, nº 373, Centro, no Município

de Belo Horizonte, registrado sob o nº 25.105, a fls. 42 do Livro 3-AM, no Cartório do

5º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte.

Parágrafo único - Os recursos provenientes da alienação dos imóveis relacionados

no “caput” serão creditados na conta Alienação de Bens e classificados como Receita

de Capital, observado o disposto no art. 44 da Lei Complementar Federal no 101, de

4 de maio de 2000.

Art. 2º - As vendas de que trata esta lei serão precedidas de avaliação e licitação,

na modalidade de concorrência.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.058/2013

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria deste Colegiado, o projeto de lei em análise “dispõe sobre a concessão

da  licença-paternidade  na  Assembleia  Legislativa,  sobre  a  revisão  anual  dos

vencimentos  e  proventos  de  seus  servidores  referente  ao  ano  de  2013,  altera

dispositivos da Lei nº 17.590, de 20 de junho de 2008, que institui  o Adicional de

Desempenho - ADE - no âmbito da Assembleia e dá outras providências”.

A matéria foi aprovada no 1º turno, na forma original, e vem agora à Mesa para

receber parecer no 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 79, VIII,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  sob  comento,  que  foi  devidamente  analisado  no  1º  turno  em  seus

aspectos  formais  e  de  mérito,  dispõe,  em  suma,  sobre  a  ampliação  da  licença-

paternidade de cinco para quinze dias; a concessão de reajuste salarial de 6,59%,

retroativo  à  data-base  (1º  de  abril);  a  alteração  da  nota  mínima para  alcançar  a

percepção do valor integral do Adicional de Desempenho - ADE -, passando a ser de
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70% do valor obtido na avaliação de desempenho; a concessão ao servidor efetivo

oriundo de outro órgão da administração pública estadual do direito de incorporar em

sua remuneração o  ADE adquirido  anteriormente  naquele  órgão;  e a  extinção  da

assistência à saúde prestada na modalidade autogestão por meio do Fundo de Apoio

Habitacional da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - Fundhab.

Conforme já se analisou no 1º turno, a elevação do período de licença-paternidade,

que atualmente é de de 5 dias, revela-se como medida de grande importância social,

pois permite que o servidor tenha maior participação nos cuidados com a criança nos

primeiros dias após o parto, dada a atenção que o momento requer.

A  proposição  pretende  estabelecer,  a  seguir,  o  índice  da  revisão  geral  da

remuneração dos  servidores  da  Secretaria  da  Assembleia,  para  recomposição do

poder aquisitivo do servidor em virtude da inflação apurada no período de 1º/4/2012 a

31/3/2013. Lembre-se que essa medida decorre de comando contido no art. 2º da Lei

nº 19.838, de 2 de dezembro de 2011, o qual regulamenta o disposto no art. 24 da

Constituição  do  Estado  e  no  inciso  X  do  “caput”  do  art.  37  da  Constituição  da

República.  Conforme  anunciado,  o  percentual  da  revisão  foi  fixado  em  6,59%,

correspondente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - apurado

pelo  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  -  IBGE  -,  conforme  dados

disponíveis em www.ibge.gov.br.

A respeito  da  revisão  geral,  apresentamos  a  Emenda  nº  1  ao  projeto,  com  a

finalidade de não permitir, além dos casos previstos em seu art. 3º, a incidência do

percentual de recomposição remuneratória no cálculo do valor resultante da aplicação

do limitador a que se refere o art. 2º da Lei nº 18.684, de 28 de dezembro de 2009.

Logo  após,  o  projeto  apresenta  modificações  na  sistemática  adotada  para

concessão  de  ADE  no  âmbito  da  Assembleia  Legislativa.  Atualmente,  há  um

escalonamento  do  percentual  do  ADE em  relação  à  nota  obtida  na  avaliação de

desempenho  individual  -  ADI  -,  segundo  o  qual,  para  a  obtenção  do  percentual

máximo do adicional, é necessário que seja alcançada nota igual ou superior a 90%

da pontuação relativa à avaliação de desempenho. Com a alteração pretendida, o

adicional será concedido nesse patamar ao servidor que obtiver nota a partir de 70%

em sua avaliação de desempenho.
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Além disso, propõe-se que seja assegurado ao servidor cuja posse em cargo na

Secretaria  da  Assembleia  tenha  ocorrido  após  15/7/2003  a  continuidade  de

percepção de ADE adquirido em outro órgão ou entidade da administração pública do

Estado  de  Minas  Gerais,  com  o  pagamento  a  partir  da  data  de  protocolo  do

requerimento de averbação.

A proposição trata, ainda, da extinção da assistência à saúde prestada por meio do

Fundhab  aos  seus  membros  e  servidores,  na  forma  de  autogestão.  Conforme

explicitado na justificação da proposição, é muito baixa a adesão a essa modalidade

de assistência, justificando-se, assim, a sua extinção.

Registre-se,  por  fim,  que  as  despesas  decorrentes  da  aprovação  deste  projeto

estão em consonância com os ditames constitucionais e legais que regem a matéria,

assim como estão atendidos os requisitos contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal

para a criação de despesa. Diante das razões aduzidas, não se vislumbra óbice em

relação aos requisitos formais ou ao mérito da proposição, motivo pelo qual deve o

Projeto de Lei nº 4.058/2013 ser aprovado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.058/2013, no

2º turno, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao art. 3º o seguinte inciso III:

“Art. 3º - (…)

III - ao valor decorrente da aplicação do limitador a que se refere o art. 2º da Lei nº

18.684, de 28 de dezembro de 2009.”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de maio de 2013.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Henrique - Hely Tarqüínio -

Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.316/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.316/2011, de autoria do Deputado Dilzon Melo, que declara de

utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -,

com sede no Município de  Pouso Alegre,  foi  aprovado em turno único,  na  forma
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original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.316/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos

Condenados - Apac - de Pouso Alegre, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac - de Pouso Alegre, com sede nesse Município.

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

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - João Leite, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.793/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.793/2012, de autoria do Deputado  Antônio Lerin, que dá a

denominação  de  Escola  Estadual  Professora  Neide  Oliveira  Gomes  à  Escola

Estadual  Residencial  2000,  localizada no Município  de  Uberaba,  foi  aprovado em

turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.793/2012

Dá nova denominação à Escola Estadual Residencial 2000, localizada no Município

de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Passa a denominar-se Escola Estadual Professora Neide Oliveira Gomes a
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Escola Estadual Residencial 2000, localizada no Município de Uberaba.

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

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.312/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n°  3.312/2012,  de autoria  da Deputada  Luzia Ferreira,  que dá

denominação a escola estadual localizada no Município de Santa Luzia, foi aprovado

em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.312/2012

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Presidente  Itamar  Franco  a  escola

estadual localizada na Rua Sete, n° 100, Bairro Belo Vale, no Município de Santa

Luzia.

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

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Gustavo Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.686/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  3.686/2013,  de  autoria  do  Governador  do  Estado,  que  dá

denominação a escola estadual de ensino fundamental localizada no Município de

São João das Missões, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.686/2013

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental localizada no Município

de São João das Missões.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Indígena Mambuka a escola estadual de

ensino fundamental localizada na Aldeia Morro Falhado, Reserva Indígena Xacriabá,

no Município de São João das Missões.

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

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Gustavo Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.689/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  3.689/2013,  de  autoria  do  Governador  do  Estado,  que  dá

denominação  a  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  localizada  no

Município de Andradas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.689/2013

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no

Município de Andradas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Professor Aparecido Medeiros a escola

estadual de ensino fundamental e médio, na modalidade de educação de jovens e

adultos - EJA -, localizada no Presídio de Andradas, no Município de Andradas.

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

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.
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Doutor Wilson Batista, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Gustavo Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.691/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  3.691/2013,  de  autoria  do  Governador  do  Estado,  que  dá

denominação ao Centro de Educação Profissional - CEP - situado no Município de

Teófilo Otôni, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.691/2013

Dá denominação ao Centro de Educação Profissional - CEP - situado no Município

de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominado Centro de Educação Profissional Paulo Viana o Centro de

Educação Profissional - CEP - situado na Rua Aristóteles Dantas Guimarães, 166,

Vila Santa Clara, no Município de Teófilo Otôni.

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

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Gustavo Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.887/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução nº 3.887/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica concessão de regime especial de tributação

em matéria de ICMS a contribuinte mineiro do setor de produtos de metal, nos termos

do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.887/2013

Ratifica  a  concessão de regime especial  de tributação ao setor  de  produtos de

metal, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de produtos de metal signatário de protocolo de intenções com o

Estado,  nos  termos  do art.  225-A da Lei  nº  6.763,  de  26  de dezembro de 1975,

conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 339/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.888/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução nº 3.888/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica concessão de regime especial de tributação

em  matéria  de  ICMS  a  contribuinte  mineiro  do  setor  de  produtos  elétricos,

eletrodomésticos e eletroportáteis, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.888/2013

Ratifica concessão de regime especial de tributação ao setor de produtos elétricos,

eletrodomésticos e eletroportáteis, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte
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mineiro do setor de produtos elétricos, eletrodomésticos e eletroportáteis, nos termos

do art.  225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, conforme exposição de

motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 341/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.889/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução nº 3.889/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica concessão de regime especial de tributação

em  matéria  de  ICMS a contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  do setor  de

máquinas  e  equipamentos,  nos  termos  do  art.  225-A da  Lei  nº  6.763,  de  26  de

dezembro de 1975, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.889/2013

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao  setor  de  máquinas  e

equipamentos, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro  do  setor de máquinas e equipamentos signatário de protocolo de intenções

com o Estado, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 344/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.890/2013

Comissão de Redação
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O Projeto de Resolução nº 3.890/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

segmento econômico do setor de máquinas e equipamentos nos termos do art. 225

da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.890/2013

Ratifica  a  concessão de regime especial  de  tributação ao setor  de  máquinas  e

equipamentos, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro  do setor de máquinas e equipamentos,  nos termos do art.  225 da Lei  nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, conforme exposição de motivos encaminhada por

meio da Mensagem nº 342/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.891/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução nº 3.891/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor de indústria de medicamentos, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.891/2013

Ratifica  a  concessão de regime especial  de  tributação ao setor  de  indústria  de

medicamentos, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de indústria  de medicamentos, nos termos do art.  225 da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, conforme exposição de motivos encaminhada por

meio da Mensagem nº 336/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.892/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução nº 3.892/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica concessão de regime especial de tributação

em  matéria  de  ICMS  a  contribuinte  mineiro  do  setor  de  fabricação  de  produtos

alimentícios, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.892/2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação de

produtos alimentícios, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro

de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro  do  setor  fabricante  de  produtos  alimentícios  signatário  de  protocolo  de
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intenções  com  o  Estado,  nos  termos  do  art.  225-A da  Lei  nº  6.763,  de  26  de

dezembro  de  1975,  conforme  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da

Mensagem nº 340/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - João Leite, relator - Luiz Humberto Carneiro.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 14/5/2013, as seguintes comunicações:

Do Deputado Sávio Souza Cruz notificando o falecimento do Sr. Edson Palhares

Tameirão, ocorrido em 9/5/2013, em Curvelo. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sebastião Costa notificando o falecimento do Sr. Jair Vieira Campos,

ex-Prefeito de Dom Cavati, ocorrido em 13/5/2013, nesse Município. (- Ciente. Oficie-

se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2013

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 5.400, DE 16 DE MAIO DE 2013

Ratifica  a  concessão de regime especial  de tributação ao setor  de  produtos de

metal, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de produtos de metal signatário de protocolo de intenções com o

Estado,  nos  termos  do art.  225-A da Lei  nº  6.763,  de  26  de dezembro de 1975,

conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 339/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 16 de maio de 2013;  224º da

Inconfidência Mineira e 191º da Independência do Brasil.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  Dilzon  Melo  -  1º-Secretário  -  Neider  Moreira  -  2º-

Secretário.

RESOLUÇÃO Nº 5.401, DE 16 DE MAIO DE 2013

Ratifica concessão de regime especial de tributação ao setor de produtos elétricos,

eletrodomésticos e eletroportáteis, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de produtos elétricos, eletrodomésticos e eletroportáteis, nos termos

do art.  225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, conforme exposição de

motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 341/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 16 de maio de 2013;  224º da

Inconfidência Mineira e 191º da Independência do Brasil.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  Dilzon  Melo,  1º-Secretário  -  Neider  Moreira,  2º-
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Secretário.

RESOLUÇÃO Nº 5.402, DE 16 DE MAIO DE 2013

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao  setor  de  máquinas  e

equipamentos, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro  do  setor de máquinas e equipamentos signatário de protocolo de intenções

com o Estado, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 344/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 16 de maio de 2013;  224º da

Inconfidência Mineira e 191º da Independência do Brasil.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  Dilzon  Melo  -  1º-Secretário  -  Neider  Moreira  -  2º-

Secretário.

RESOLUÇÃO Nº 5.403, DE 16 DE MAIO DE 2013

Ratifica  a  concessão de regime especial  de  tributação ao setor  de  máquinas  e

equipamentos, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro  do setor de máquinas e equipamentos,  nos termos do art.  225 da Lei  nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, conforme exposição de motivos encaminhada por

meio da Mensagem nº 342/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 16 de maio de 2013;  224º da

Inconfidência Mineira e 191º da Independência do Brasil.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  Dilzon  Melo  -  1º-Secretário  -  Neider  Moreira  -  2º-

Secretário.

RESOLUÇÃO Nº 5.404, DE 16 DE MAIO DE 2013

Ratifica  a  concessão de regime especial  de  tributação ao setor  de  indústria  de
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medicamentos, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de indústria  de medicamentos, nos termos do art.  225 da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, conforme exposição de motivos encaminhada por

meio da Mensagem nº 336/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 16 de maio de 2013;  224º da

Inconfidência Mineira e 191º da Independência do Brasil.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  Dilzon  Melo  -  1º-Secretário  -  Neider  Moreira  -  2º-

Secretário.

RESOLUÇÃO Nº 5.405, DE 16 DE MAIO DE 2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação de

produtos alimentícios, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro

de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro  do  setor  fabricante  de  produtos  alimentícios  signatário  de  protocolo  de

intenções  com  o  Estado,  nos  termos  do  art.  225-A da  Lei  nº  6.763,  de  26  de

dezembro  de  1975,  conforme  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da

Mensagem nº 340/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 16 de maio de 2013;  224º da

Inconfidência Mineira e 191º da Independência do Brasil.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  Dilzon  Melo  -  1º-Secretário  -  Neider  Moreira  -  2º-

Secretário.

ATA

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
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17ª LEGISLATURA, EM 15/5/2013

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata; discurso

do Deputado Durval Ângelo; aprovação - Registro de presença - Correspondência:

Mensagem nº 448/2013 (encaminhando emendas ao Projeto de Lei nº 3.968/2013),

do  Governador  do  Estado  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.080 a 4.085/2013 - Requerimentos nºs 4.728 a

4.777/2013 - Requerimentos da Deputada Liza Prado (2), da Deputada Rosângela

Reis e do Deputado Duarte Bechir e outros e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e

outros, Pompílio  Canavez e outros,  Arlen Santiago, Hely Tarqüínio,  Dalmo Ribeiro

Silva  e  Gilberto  Abramo  -  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de

Fiscalização Financeira, de Segurança Pública (2), de Transporte, de Administração

Pública e de Combate ao Crack e dos Deputados João Vítor Xavier, Hely Tarqüínio e

Bosco - Questões de ordem; chamada para recomposição de quórum; existência de

número regimental para a continuação dos trabalhos - Oradores Inscritos: Discurso

da Deputada Maria Tereza Lara; questão de ordem; chamada para recomposição de

quórum; existência de número regimental para a continuação dos trabalhos; discursos

da Deputada Liza Prado e do Deputado Glaycon Franco - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão especial para

emitir parecer sobre a Indicação nº 76/2013 - Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre  as  Propostas  de  Emenda  à  Constituição  nº  51  e  52/2013  -  Decisões  da

Presidência  (2)  -  Decisão  da  Mesa  -  Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de

Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  da  Deputada  Liza

Prado  (2),  dos  Deputados  Dalmo Ribeiro  Silva,  Gilberto  Abramo,  Arlen  Santiago,

Dalmo Ribeiro Silva e outros e Pompílio Canavez e outros e da Deputada Rosângela

Reis e do Deputado Duarte Bechir e outros; deferimento - Requerimento do Deputado

Hely  Tarqüínio;  deferimento;  designação  de  comissão  -  Questão  de  ordem  -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Hely Tarqüínio - Dilzon Melo - Adalclever Lopes - Almir Paraca -
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Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Genaro -

Antonio  Lerin  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Braulio  Braz  -  Cabo  Júlio  -  Carlos

Henrique - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo

Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite

-  João  Vítor  Xavier  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de  Andrada  -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Maria

Tereza  Lara  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca

Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -

Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda

- Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h3min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Rosângela Reis, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Vice-Presidente, Deputado José Henrique Lisboa, é

uma alegria, ao fazer a discussão da ata, tê-lo presidindo os trabalhos. É importante o

assunto que trago para constar  em ata,  refere-se ao  Vale do Aço,  e a Deputada

Rosângela Reis está presente neste momento. Estou distribuindo agora à imprensa

talvez o fio da meada que esclareça a morte mais recente dos dois jornalistas do Vale
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do Aço, Rodrigo Neto e o repórter fotográfico Walgney Carvalho. Daí a importância de

constar em ata essa questão. Como disse, há dois meses, quando Rodrigo Neto foi

assassinado, ele retornava para a imprensa escrita através do jornal “Diário do Aço” e

anunciava,  Deputada  Rosângela  Reis,  que  faria  uma matéria-bomba  na  primeira

semana.  Essa  matéria  que  ele  tinha  prometido  fazer  com  muito  destaque  eram

exatamente duas denúncias  gravíssimas que envolviam policiais  de Ipatinga e do

Vale do Aço. Todas as duas relacionadas ao trânsito, ao Detran local, que tem sido

foco de muita corrupção e irregularidade. Divulgarei à imprensa hoje os Inquéritos

Policiais nºs 179646 e 188595. Estou divulgando a conclusão desses inquéritos, que

seria  a  matéria  reveladora  do  Rodrigo  Neto  envolvendo  alguns  policiais.  Mas  o

grande pivô era o policial, o Investigador de Polícia II, Nível III,  Masp 1.079.012-9:

Werley Glicério Furbino de Araújo, mais conhecido como Ley do Trânsito, Presidente

da Câmara Municipal de Ipatinga. O primeiro inquérito era sobre o esquema de uma

quadrilha no Vale do Aço que cobrava 10% dos fabricantes de placas do Detran. É

interessante que um proprietário, o empresário de nome Ademir, se negou a fazer

parte desse esquema, ou seja, negou-se a pagar os 10%, por isso, há três anos, foi

afastado. Portanto, a Corregedoria vem aqui indiciar o Sr. Ademir de Souza Lima, o

Ley  do  Trânsito,  e  também  o  Sr.  Carlos  Alberto  Balmant  de  Paula,  Delegado

aposentado. O outro inquérito é mais grave ainda, Sr. Presidente, e também fazia

parte dessa matéria. É um esquema de caminhões roubados, alguns montados, que,

na gíria popular, eles chamam de “trepados”,  e alguns com tragédia de mortes. É

interessante que aqui aparece São Joaquim de Bicas, do Delegado Geraldo Toledo.

No  primeiro  esquema  tínhamos  até  sonegação  fiscal,  esquema  em  que  foi

comprovado: Ley do Trânsito estava envolvido. Houve o indiciamento de Maurício

Silva  Correa,  Delegado-Geral  de  Polícia,  além  de  Werley  Glicério  Furbino  e  o

Investigador  de Polícia Nível  II,  Masp 342622-8, Juberto Vieira Alves.  Essa era  a

matéria-bomba que Rodrigo Neto iria fazer. Não tenho dúvida de que essa foi a causa

imediata de sua morte. Para concluir, gostaria de dizer que estou encaminhando ao

Governador  do  Estado  e  ao  Chefe  de  Polícia  expediente  pedindo  o  afastamento

desses policiais, que estão na ativa. Também estou encaminhando à Comissão de

Ética da Câmara Municipal de Ipatinga o pedido de afastamento do Presidente da
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Câmara Municipal, afinal não podemos, Deputada Rosângela Reis, ter um Legislativo

Municipal  presidido  por  um  bandido  desses,  enquanto  sabemos  das  constantes

irregularidades da polícia no Vale do Aço. É a notícia que estou querendo trazer ao

Plenário e que irei divulgar agora à imprensa.

O  Sr.  Presidente  -  Esgotado  o  prazo  destinado  a  esta  parte  e  não  havendo

retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - Registramos e agradecemos a presença de alunos do curso de

Direito da Universidade Federal de Minas Gerais.

Correspondência

-  O  Deputado  Glaycon  Franco,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 448/2013*

Belo Horizonte, 14 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,

emendas ao Projeto de Lei nº 3.968, de 2013, que altera a Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e

dá outras providências.

A Emenda nº 1 visa acrescentar dispositivos aos arts. 12 e 13 da Lei nº 6.763, de

1975, e tem como objetivo:

1. autorizar o Poder Executivo a reduzir para até zero por cento a carga tributária do

ICMS  nas  operações  internas  com  peças,  partes,  componentes  e  ferramentais

utilizados na infraestrutura de conexão e de transmissão necessária à interligação

dos empreendimentos geradores de energia elétrica de fonte solar, eólica, biomassas,

biogás e hidráulica gerada em Central Geradora Hidrelétrica (CGH) e em Pequena

Central Hidrelétrica (PCH) ao Sistema Interligado Nacional;

2. autorizar o Poder Executivo a reduzir para até zero por cento a carga tributária do

ICMS nas operações internas com material a ser empregado nas obras de construção

civil necessárias aos empreendimentos de geração de energia elétrica de fonte solar,

eólica,  biomassas,  biogás  e  hidráulica  gerada  em  CGH  e  em  Pequena  Central



762
____________________________________________________________________________

Hidrelétrica (PCH);

3. conceder isenção do ICMS no fornecimento de energia elétrica produzida em

usinas  geradoras  de  energia  de  fonte  solar,  eólica,  biogás,  biomassa  de

reflorestamento, biomassa de resíduos urbanos ou biomassa de resíduos animais ou

hidráulica de CGH;

4. estabelecer, pelo prazo de cinco anos, contado da data de início da geração,

relativamente às operações do microgerador e do minigerador de energia elétrica,

participantes  do  Sistema  de  Compensação  de  Energia  Elétrica  de  que  trata  a

Resolução Normativa nº 482/2012, da ANEEL, redução da base de cálculo do ICMS,

de forma que corresponda à diferença positiva entre a energia elétrica fornecida pelo

distribuidor e a saída de energia elétrica a este destinada.

As propostas buscam fomentar a produção de energia elétrica a partir de fontes

renováveis, sendo que, em se tratando de energia elétrica gerada a partir de fonte

hidráulica, o fomento restringe-se à geração realizada por pequenos geradores, isto

é, por Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH) e por Pequenas Centrais Hidrelétricas

(PCH).

O fomento à geração a partir de fontes renováveis, além de permitir a diversificação

das fontes e o incremento da produção de energia elétrica, assegura o abastecimento

e reduz a emissão de gases de efeito estufa.

A Emenda nº 2 tem por objetivo conceder isenção do ICMS no fornecimento de

energia elétrica consumida em imóvel onde se realizam as cerimônias religiosas por

templos  de  qualquer  culto,  nos  termos  e  nas  condições  estabelecidas  em

regulamento. Benefício esse concedido em razão do tratamento constitucional dado

às instituições religiosas em matéria tributária.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Alberto Pinto Coelho Júnior, Governador do Estado em exercício.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.968,  de  2013,  onde  convier,  o  seguinte

dispositivo:
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“Art. … - Os arts. 12 e 13 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 - (...)

§  76 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstas em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária no

fornecimento  de  peças,  partes,  componentes  e  ferramentais  utilizados  na

infraestrutura  de  conexão  e  de  transmissão  necessária  à  interligação  dos

empreendimentos geradores de energia  elétrica de fonte solar,  eólica,  biomassas,

biogás e hidráulica gerada em Central Geradora Hidrelétrica - CGH - e em Pequena

Central Hidrelétrica - PCH - ao Sistema Interligado Nacional.

§ 77 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstas em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária do

ICMS no fornecimento de material  a ser empregado nas obras de construção civil

necessárias  aos  empreendimentos  de  geração de energia  elétrica  de  fonte  solar,

eólica, biomassas, biogás e hidráulica gerada em CGH e em PCH.

§ 78 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstas em regulamento, a conceder isenção de ICMS no fornecimento de energia

elétrica  produzida  em usinas  geradoras de  energia de fonte  solar,  eólica,  biogás,

biomassa  de  reflorestamento,  biomassa  de  resíduos  urbanos  ou  biomassa  de

resíduos animais ou hidráulica de CGH, observado o seguinte:

I - a isenção será pelo prazo de dez anos, contado da data de entrada em operação

da usina geradora de energia renovável;

II - a partir do décimo primeiro ano de entrada em operação da usina geradora de

energia  renovável,  as  alíquotas  do  imposto,  nas  operações  de  que  trata  este

parágrafo,  serão  recompostas,  anual,  gradual  e  proporcionalmente,  nos  próximos

cinco anos, de modo que a carga tributária original seja integral a partir do décimo

sexto ano;

III  -  nas  saídas  posteriores  promovidas  por  distribuidor  ou  comercializador,  o

benefício  será  aplicável  apenas  aos  casos  em  que  no  fornecimento  possa  ser

identificada a origem da energia como sendo de fonte solar, eólica, biogás, biomassa

de reflorestamento, biomassa de resíduos urbanos ou biomassa de resíduos animais
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ou hidráulica de CGH;

IV - o disposto neste parágrafo não se aplica ao microgerador e ao minigerador de

energia elétrica, participantes do Sistema de Compensação de Energia Elétrica de

que  trata  a  Resolução  Normativa  nº  482/2012,  da  Agência  Nacional  de  Energia

Elétrica - ANEEL.

Art. 13 - (...)

§ 32 - Pelo prazo de cinco anos, contado da data de início da geração de energia, a

base  de  cálculo  do  imposto,  relativamente  às  operações  do  microgerador  e  do

minigerador  de  energia  elétrica,  participantes  do  Sistema  de  Compensação  de

Energia  Elétrica  de  que  trata  a  Resolução  Normativa  nº  482/2012,  da  Agência

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL -, será reduzida de forma que corresponda à

diferença  positiva  entre  a  entrada  de  energia  elétrica  fornecida  pela  empresa

distribuidora e a saída de energia elétrica com destino à empresa distribuidora.”.”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.968,  de  2013,  onde  convier,  o  seguinte

dispositivo:

“Art. … - A Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica acrescida do seguinte art.

8º-A:

“Art. 8º-A - Fica isento do imposto o fornecimento de energia elétrica a templos de

qualquer  culto  religioso  que  permitam  acesso  público,  nos  termos  e  condições

previstos  em regulamento  e desde que o imóvel  onde se realizam as cerimônias

religiosas:

I - seja de propriedade da entidade mantenedora do templo ou esteja formalmente

na sua posse direta;

II - haja segregação física entre o local da cerimônia religiosa e aquele destinado às

demais atividades da entidade, hipótese em que será exigida a instalação de um

medidor de energia elétrica específico para o local do culto.

Parágrafo único - O disposto no “caput” somente se aplicará em relação ao imóvel

ou  à  parte  dele  destinada  às  cerimônias  religiosas  de  livre  acesso  público,  não

abrangendo  quaisquer  outras  atividades  desenvolvidas  no  local,  tais  como

administração, moradia, locação, comercialização de objetos e mercadorias.”.”.”
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- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 3.968/2013. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  a  receber  proposições  e  a  conceder  a

palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.080/2013

Declara de utilidade pública a Associação Espaço Semear, com sede no Município

de Monte Carmelo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Espaço Semear, com

sede no Município de Monte Carmelo.

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

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2013.

Tenente Lúcio

Justificação: A Associação Espaço Semear, fundada em 2011, na cidade de Monte

Carmelo,  é  uma  entidade  sem  fins  lucrativos  de  caráter  educativo,  cultural,

assistencial e filantrópico, que atende crianças da comunidade local em situação de

extrema vulnerabilidade, por meio de projetos de educação social, que estimulam o

desenvolvimento intelectual e afetivo através de atividades lúdicas e interativas.

O Espaço Semear adota como princípio a educação interativa e transformadora,

considerando a condição de desenvolvimento de cada indivíduo e suas diversificadas

maneiras de aprendizado e expressão social, fortalecendo a coletividade por meio da

valorização das diferenças. Valoriza também a ética e a orientação cristã, primando

pela solidariedade e busca do bem comum ao semear valores da paz e da cidadania,

contribuindo para a transformação das novas gerações em cidadãos conscientes de

seus direitos e deveres, capazes de lutar por melhores condições de vida por meio da

inserção nos canais de participação social. Infunde o respeito aos direitos humanos, o

repúdio aos preconceitos e discriminações de qualquer natureza.
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Considerando a importância das atividades desenvolvida pela Associação Espaço

Semear, contamos com o apoio dos nobre pares para a aprovação deste projeto de

lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI 4.081/2013

Declara de utilidade pública a Associação Saúde e Qualificação Projeto Ratinho

Século XXI, com sede no Município de Cataguases.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Saúde e Qualificação

Projeto Ratinho Século XXI, com sede no Município de Cataguases.

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

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista

Justificação: A Associação Saúde e Qualificação Projeto Ratinho Século XXI, com

sede no Município de Cataguases, fundada em 15 de dezembro de 2010, é uma

entidade civil sem fins lucrativos que tem como finalidade atender a todos que a ela

se  dirigirem,  independentemente  de  classe  social,  nacionalidade,  sexo,  raça,  cor,

crença ou  religião.  A Associação vem  prestando  bons  serviços  à  comunidade de

Cataguases desde sua fundação, fazendo parcerias na área de saúde e na área de

qualificação profissional, prestando serviços na área de assistência social, realizando

cursos profissionalizantes nas áreas de informática e de línguas. Por sua atuação,

recebeu o reconhecimento das autoridades locais, que lhe outorgaram a declaração

de utilidade pública em âmbito municipal. Pela importância deste projeto, contamos

com o apoio de nossos pares para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.082/2013

Declara de utilidade pública o Centro de Reabilitação do Dependente Químico Novo
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Horizonte, com sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Reabilitação  do

Dependente Químico Novo Horizonte, com sede no Município de Uberaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2013.

Antonio Lerin

Justificação: O Centro de Reabilitação do Dependente Químico Novo Horizonte é

uma  associação  civil,  filantrópica,  sem  fins  lucrativos,  de  direito  privado,  com

personalidade jurídica própria, em funcionamento desde 24 de setembro 2008, que

tem por finalidades: promover a prevenção primária, secundária e terciária do uso de

substâncias psicoativas; promover o tratamento e a reinserção de dependentes de

substâncias psicoativas; promover o tratamento dos familiares dos dependentes de

substâncias psicoativas; promover o voluntariado para o auxílio no desenvolvimento

de suas atividades; promover a assistência social, a educação e a saúde; estimular a

parceria,  o diálogo local  e  a solidariedade entre os  diferentes  segmentos sociais,

participando, junto a outras entidades, de atividades que visem a interesses comuns;

congregar  pessoas,  físicas  e  jurídicas,  com  o  propósito  de  promover  atividades

direcionadas  à  conscientização  e  valorização  da  vida  humana;  criar  núcleos  de

atividades em qualquer regiões do País e do exterior, inclusive através de mobilização

de  entidades  governamentais  e  organizações  não  governamentais  nacionais  e

internacionais;  celebrar  acordos,  convênios  e  contratos  com  pessoas  jurídicas  de

direito público e privado, com ou sem fins lucrativos; mobilizar a política de pessoas,

entidades,  empresas,  organizações  e  veículos  de  comunicação  divulgando  suas

ações; organizar-se em tantas unidades de prestação de serviços quantas se fizerem

necessárias.

O Centro de Reabilitação do Dependente Químico Novo Horizonte apresenta os

requisitos legais para ser declarado de utilidade pública, razão pela qual esperamos a

anuência dos nobres colegas ao título declaratório proposto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

PROJETO DE LEI Nº 4.083/2013

Declara de utilidade pública a Associação Cultural de Perdões - ACP -, com sede no

Município de Perdões.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural de Perdões - ACP

-, com sede no Município de Perdões.

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

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2013.

Fábio Cherem

Justificação: Fundada em 14 de julho de 2011, a Associação Cultural de Perdões -

ACP - é pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de associação civil

sem fins lucrativos.

A ACP, de caráter cultural e educacional, tem prazo de duração indeterminado. Seu

objetivo é difundir  as  várias formas de arte, dando suporte às iniciativas que têm

como alvo principal as crianças e os jovens.

Apenas no ano de 2012, por meio da entidade, lecionou-se música para cerca de

20  alunos  e  foram  formados  6  músicos,  todos  eles  encaminhados  à  Corporação

Musical Lira Perdoense. Além disso, a entidade promoveu apresentações musicais de

seus membros, sendo cinco delas fora de Perdões. Outro trabalho desempenhado

pela  Associação  é  a  realização de palestras  com o  objetivo  de  contribuir  para  a

formação intelectual e moral de crianças e jovens.

Acreditamos  que  o  reconhecimento  da  entidade  como  de  utilidade  pública

fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo maiores benefícios para as

crianças e as famílias já assistidas pela ACP e também para todas as pessoas que,

em  virtude  desse  reconhecimento,  puderem  se  beneficiar  das  atividades  por  ela

promovidas.

A ACP preenche todos os requisitos legais para sua declaração de utilidade pública,

já que se encontra em funcionamento há mais de um ano, os cargos de sua direção

não  são remunerados  e  seus  Diretores  são pessoas  idôneas,  conforme atestado

apresentado,  razão pela  qual  contamos com os  nobres  pares desta  Casa para  a
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aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.084/2013

Declara de utilidade pública a Academia Mineira de Letras Jurídicas, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Academia Mineira de Letras Jurídicas

- AMLJ -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2013.

Bonifácio Mourão

Justificação: Com este projeto de lei, pretende-se declarar de utilidade pública a

Academia  Mineira  de  Letras  Jurídicas  -  AMLJ  -,  pessoa  jurídica  de  natureza

associativa, sem fins econômicos.

A Academia foi fundada em 1984, por iniciativa do Professor Lourival Vilela Viana,

que, à época, era Diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas

Gerais.  Com o nome de Academia Mineira de Direito,  foi  criada com o intuito  de

congregar  juristas  ilustres  do  Estado  que,  pela  excelência  de  sua  produção

acadêmica, conquistaram renome na literatura jurídica.

Posteriormente, e por iniciativa de alguns acadêmicos, a instituição, já consagrada

entre  as  suas  congêneres  em  outros  Estados  da  Federação,  passou  a  ser

oficialmente intitulada Academia Mineira de Letras Jurídicas, tendo como seu primeiro

Presidente,  sob  a  nova  denominação,  o  saudoso  jurista  e  professor  Sálvio  de

Figueiredo Teixeira, então Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

A Academia tem fins culturais e científicos e reúne juristas mineiros ou que residam

em Minas Gerais há mais de 5 anos, cultores do Direito, de notório saber jurídico e

reputação ilibada.  Nesse sentido,  o  intuito  da  instituição é incentivar  o  estudo da

Ciência  Jurídica  em  todos  os  seus  campos,  estimulando  a  produção  científica  e

doutrinária em Minas Gerais e em todo o Brasil.
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Atualmente, a composição plenária da Academia é de 40 cadeiras, cujos patronos e

patronas são juristas consagrados e de expressão nacional,  entre os quais o seu

Presidente,  o acadêmico titular  da  Cadeira nº  2,  Adhemar Ferreira Maciel,  jurista,

professor e Ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando, por fim, que o projeto atende os requisitos legais, confiamos em sua

aprovação pelos nossos pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.085/2013

Dá denominação de Edifício Washington Rodrigues Pereira ao imóvel que abriga o

fórum de Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  denominado  Edifício  Washington Rodrigues  Pereira  o  imóvel  que

abriga o fórum do Município de Conselheiro Lafaiete.

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

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2013.

Lafayette de Andrada

Justificação:  Este projeto  de  lei  pretende  homenagear  Washington  Rodrigues

Pereira, irmão do Conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira. Nasceu em Queluz (atual

Município de Conselheiro Lafaiete) em 6 de dezembro de 1831. Foi Juiz de Direito da

Comarca de Queluz e Vice-Governador da Província de Minas Gerais. Foi também

advogado,  inspetor  da  Tesouraria  Provincial  e  Juiz municipal.  Por  ser  ilustre  filho

daquela terra, é justa esta homenagem, razão pela qual peço apoio dos pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Administração Pública, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.728/2013, da Deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sr.  Olavo  Romano  por  sua  eleição  para  Presidente  da

Academia Mineira de Letras. (- À Comissão de Cultura.)
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Nº 4.729/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Paulo Paiva pelo lançamento do livro "A marca do

professor: a trajetória de Rinaldo Campos Soares" e com a Sra. Maria da Conceição

Dias Soares, idealizadora do projeto. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 4.730/2013, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr.  Leandro Roberto de Paula Reis pela gestão eficiente à

frente do setor de dívida ativa da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre.

Nº 4.731/2013, do Deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Perdões pelo aniversário desse Município.

Nº 4.732/2013, do Deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Pirapora pelo aniversário desse Município.

Nº  4.733/2013,  do  Deputado  Fábio  Cherem,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Município de Elói Mendes pelo recebimento do Prêmio

Mineiro de Boas Práticas na Gestão Municipal, concedido pela Associação Mineira de

Municípios. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  4.734/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Diretoria-Geral  do  Detran-MG  pedido  de  informações  sobre  a

ocorrência  de  possíveis  discriminações  a  pessoa  com  deficiência  diante  do

indeferimento dos requerimentos de habilitação e de renovação da Carteira Nacional

de  Habilitação sem a análise devida nos veículos  modificados,  especialmente em

caminhões.

Nº  4.735/2013,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de informações sobre os valores totais

arrecadados com impostos estaduais referentes às operadoras de telefonia, entre os

anos de 2010 e 2012. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  4.736/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Promotoria  de  Justiça  da  Procuradoria  de  Controle  Externo  da

Atividade  Policial  as  notas  taquigráficas  da  15ª  Reunião  Extraordinária  dessa

Comissão e pedido de providências para apurar a possível responsabilidade civil e

penal por desídia na apuração de representação efetivada junto à Corregedoria-Geral

de Polícia Civil, pelo Sr. Marcos André Rezende, em 12/5/2011, em desfavor da Sra.
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Maria Helena Pedrosa, à época Escrivã de Polícia.

Nº  4.737/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados às Presidências Nacionais da Fundação Palmares e do Incra as notas

taquigráficas  da  17ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de

providências  para  a  averiguação  das  condições  das  famílias  e  das  populações

atingidas  e  prejudicadas  pela  Unidade  de  Negócios  Minério  de  Ferro  Brasil,  da

empresa Anglo American.

Nº  4.738/2013,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Anatel pedido de providências para averiguar a queda de sinal da TV

aberta em 35 Municípios do Sul do Estado, ocorrida entre os dias 2 e 5/4/2013.

Nº  4.739/2013,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja

declarada a caducidade da concessão do serviço público do Estádio Magalhães Pinto

à Minas Arena, de acordo com os arts. 35 e 38 da Lei Federal nº 8.987, de 1995, que

trata da possibilidade da extinção da concessão quando o serviço público não estiver

sendo prestado adequadamente.

Nº  4.740/2013,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Coordenadoria-Geral  da  Vigilância  Sanitária  Municipal  pedido  de

providências para a realização de diligência fiscalizatória nos bares e restaurantes do

Mineirão  durante  os  próximos  eventos  oficiais,  para  que  se  avalie,  inclusive,  a

qualidade dos alimentos comercializados.

Nº  4.741/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte as notas taquigráficas da 14ª

Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de  providências  para  o

agendamento  urgente  de  reunião  com  representantes  dos  moradores  do  Bairro

Jardim Alvorada, na qual haja participação de um membro do Ministério Público do

Estado.

Nº  4.742/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Defesa  Social

manifestação de protesto pela forma inadequada como foi realizada a reconstituição

da  tentativa  de  homicídio  contra  uma adolescente  em  Ouro  Preto,  supostamente
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cometida pelo Sr. Geraldo do Amaral Toledo Neto, Delegado de Polícia.

Nº  4.743/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG e à Secretaria de Defesa Social pedido

de providências para que representante desta Casa seja convidado a participar das

reuniões  relativas  à  ameaça  de  despejo  do  Acampamento  Carlos  Lamarca,  em

Esmeraldas.

Nº  4.744/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Procuradoria da República em Minas Gerais pedido de providências

com vistas a que provoquem o Prefeito Municipal de Belo Horizonte e os Vereadores

da Câmara desse Município para que aprovem o projeto de lei que busca alterar o

nome da Rua Luiz Soares da Rocha.

Nº  4.745/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria-Geral da PMMG o trecho das notas taquigráficas da

17ª Reunião Extraordinária dessa Comissão em que constam as falas da Sra. Rita

Teixeira Filha Moura e do Sr. Élcio Pacheco, advogado, e pedido de providências para

a apuração das denúncias de usurpação do exercício de função pública, de ameaça e

de outras condutas irregulares cometidas pelo Sgt. PM Barroso, reformado, contra

moradores  do  Município  de  Conceição  do  Mato  Dentro  e  contra  o  mencionado

advogado na presença dos Srs. Irineu Saldanha e Lúcio Guerra Júnior.

Nº  4.746/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Chefia  da  Polícia  Civil  o  trecho  das  notas  taquigráficas  da  17ª

Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  em  que  constam  as  falas  da  Sra.  Rita

Teixeira Filha Moura e do Sr. Élcio Pacheco, advogado, e pedido de providências para

a  apuração  de  denúncias  de  condutas  ilícitas  adotadas  pelo  Sgt.  PM  Barroso,

reformado, contra moradores do Município de Conceição do Mato Dentro e contra o

mencionado advogado.

Nº  4.747/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal pedido de providências

para a apuração da denúncia de que os servidores públicos federais Andrea Zhouri,

Ana  Flávia  Moreira  Santos,  Gabriele  Scotto,  Bruno  Milanez  e  Ana  Maria  Costa,

quando  trabalhavam  em  Conceição  do  Mato  Dentro,  foram  pressionados  e
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ameaçados por seguranças privados da Unidade de Negócio Minério de Ferro Brasil,

da empresa Anglo American.

Nº  4.748/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Comissão  de  Direitos  Humanos  e  Minorias  e  à  Comissão  de

Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados as notas

taquigráficas  da  2ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão,  o  documento

denominado "Relatório das represálias contra os agentes, escrivães e papiloscopistas

da Polícia Federal de Minas Gerais em razão da greve de 2012", a análise realizada

pelo psicólogo Arthur Lobato Magalhães Filho sobre o referido relatório e pedido de

providências para que as referidas Comissões realizem reuniões, com a participação

de servidores da Polícia Federal, para debater as denúncias da categoria.

Nº  4.749/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, à Ouvidoria Nacional de

Direitos  Humanos,  ao  Ministério  da  Justiça,  à  Defensoria  Pública  da  União,  à

Procuradoria da República em Minas Gerais, ao Ministério Público do Trabalho em

Minas Gerais e ao Ministério Público do Estado as notas taquigráficas da 2ª Reunião

Extraordinária dessa Comissão, o documento denominado "Relatório das represálias

contra os agentes, escrivães e papiloscopistas da Polícia Federal em razão da greve

de 2012", a análise realizada pelo psicólogo Arthur Lobato Magalhães Filho sobre o

mencionado relatório  e  as  possíveis  relações com o assédio  moral  no trabalho e

pedido  de  providências  para  a  apuração  das  denúncias  contidas  nos  referidos

documentos.

Nº 4.750/2013, da Comissão de Turismo, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com Dom Frei Diamantino Prata de Carvalho, Bispo da Diocese de

Campanha, pela dedicação a todo o processo que tornou possível a beatificação de

Nhá  Chica,  ocorrida  em  5/5/2013,  no  Município  de  Baependi,  e  pelo

acompanhamento desse processo.

Nº  4.751/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado, à Chefia da Polícia Civil e à Advocacia-Geral

do Estado pedido de providências para a prorrogação do prazo de vigência do último

concurso da Polícia Civil.
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Nº  4.752/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Juiz de Direito  titular  da Vara de Justiça de  Conceição do Mato

Dentro pedido de providências para que seja agilizada a tramitação dos processos

judiciais  relativos  ao  envolvimento  de  mineradoras  em  violação  de  direitos

fundamentais e ambientais e em danos materiais e compras irregulares de terras.

Nº  4.753/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Corregedoria-Geral  de  Justiça  pedido  de  providências  para  a

apuração da conduta da Sra. Lúcia de Fátima Magalhães Albuquerque Silva, Juíza de

Direito na Comarca de Ouro Preto, que indeferiu a liberação do preso Geraldo do

Amaral Toledo Neto para que fosse ouvido por essa Comissão.

Nº 4.754/2013, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr.  Bruno Freire de Castro, médico do Hospital  João

XXIII, pela atuação exemplar em benefício da investigação de tentativa de homicídio

de adolescente imputada ao Sr. Geraldo do Amaral Toledo Neto, Delegado de Polícia.

Nº 4.755/2013, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Sra. Thais Degani Dumont Coelho, Delegada de Polícia,

pela atuação exemplar no atendimento da adolescente A. L. S., que teria sido vítima

de tentativa de homicídio imputada ao Sr. Geraldo do Amaral Toledo Neto, Delegado

de Polícia.

Nº 4.756/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com os policiais militares, lotados no 24º Batalhão de Polícia

Militar, de Varginha, que atuaram em operação que culminou na apreensão de 3kg de

cocaína.

Nº 4.757/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de  aplauso  ao Sd.  PM João Luiz  Chagas,  lotado  na 6ª  Cia.  do  1º

Batalhão de Polícia Militar, por seu empenho em prestar atendimento à população,

especialmente às pessoas com deficiência auditiva.

Nº 4.758/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 22º Batalhão de Polícia

Militar que participaram de operação que culminou na prisão de três suspeitos de

praticarem crimes na região Centro-Sul de Belo Horizonte, especialmente no Bairro
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Belvedere.

Nº  4.759/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  1ª  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  Capelinha  pedido  de

providências para o acompanhamento e a agilização da conclusão da Ação Penal nº

0296742-13.2008.8.13.0123, em que figura como ré a Sra. Natália Mendes da Silva.

Nº 4.760/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 34º Batalhão de Polícia

Militar  e  na  Coordenadoria de  Ensino  do Curso  de Formação de Sargentos  pela

participação  em  operação  que  culminou  na  prisão  de  oito  cambistas  e  quatro

flanelinhas nos arredores do Mineirão.

Nº  4.761/2013,  da  Comissão  de  Defesa do Consumidor,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Governador  do  Estado,  à Secretaria  Extraordinária da Copa do

Mundo, ao Comitê Executivo Municipal das Copas, de Belo Horizonte; ao Ministério

Público e aos Procons Assembleia e Estadual as notas taquigráficas da 1ª Reunião

Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de  providências  para  a  apuração  das

denúncias nela apresentadas.

Nº  4.762/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça as notas taquigráficas da

17ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de  providências  para  a

apuração de denúncia de que estariam paralisados processos judiciais que envolvem

empresas mineradoras que operam em Conceição do Mato Dentro em violação de

direitos  fundamentais  e  ambientais,  danos  ambientais  e  compras  irregulares  de

terras.

Nº  4.763/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Procuradoria da República no Estado e à Presidência do Ibama as

notas  taquigráficas  da  17ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de

providências  para  a  suspensão  do  processo  de  licenciamento  e  das  atividades

relacionadas  à  construção  do  mineroduto  da  empresa  Anglo  American  entre

Conceição do Mato Dentro e o Porto de Açu, no Rio de Janeiro.

Nº  4.764/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal as
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notas  taquigráficas  da  17ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de

providências para a averiguação da regularidade da segurança privada mantida pela

Unidade  de  Negócios  Minério  de  Ferro  Brasil,  da  empresa  Anglo  American,  em

Conceição do Mato Dentro, assim como da legalidade de seus atos de cerceamento

do direito de ir e vir da população.

Nº  4.765/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados às Coordenadorias das Promotorias do Meio Ambiente, de Inclusão e

Mobilização  Sociais  e  de  Direitos  Humanos,  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  e  à

Presidência do Copam as notas taquigráficas da 17ª Reunião Extraordinária dessa

Comissão e pedido de providências para a suspensão das atividades da Unidade de

Negócios  Minério  de  Ferro  Brasil,  da  empresa  Anglo  American,  na  região  de

Conceição  do  Mato  Dentro,  em  face  de  denúncias  relativas  a  suas  atividades,

incluindo questões ambientais, sociais, de propriedade e de direitos fundamentais.

Nº  4.766/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil de Minas Gerais pedido de providências para

que se apure eventual desídia da Corregedoria-Geral de Polícia Civil na apuração do

desvio  de  máquinas  caça-níqueis  depositadas  na  Delegacia  de  Polícia  de  Lagoa

Santa.

Nº  4.767/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial as

notas  taquigráficas  da  15ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de

providências para que se apure eventual desídia da Corregedoria-Geral de Polícia

Civil na apuração do desvio de máquinas caça-níqueis da Delegacia de Polícia de

Lagoa Santa.

Nº  4.768/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para que se apure a

responsabilidade civil e penal decorrente da desídia na apuração de representação

feita perante a Corregedoria-Geral pelo Sr. Marcos André Rezende, em 12/5/2011, em

desfavor da Sra. Maria Helena Pedrosa, Escrivã de Polícia na época.

Nº  4.769/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhada à Presidente da República manifestação de apoio à sanção do Projeto
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de  Lei  Complementar  nº  277,  de  2005,  que  regulamenta  o  §  1º  do  art.  201  da

Constituição Federal, o qual dispõe sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência

segurada pelo Regime Geral de Previdência Social.

Nº  4.770/2013,  da  Comissão  de  Combate  ao  Crack,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Subsecretaria  de Políticas Antidrogas pedido de providências para

que divulgue e amplie o Programa Aliança pela Vida para todos os Municípios do

Estado.

Nº 4.771/2013, da Comissão de Combate ao Crack, em que solicita seja formulada

manifestação  de  pesar  pelo  falecimento  do  Prof.  José  Elias  Murad,  ocorrido  em

27/4/2013, em Belo Horizonte.

Nº  4.772/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando da 15ª Região da PMMG pedido de providências para que

encaminhe uma viatura ao destacamento de Serra dos Aimorés.

Nº  4.773/2013,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Anatel pedido de providências para que se consulte o consumidor

final, em qualquer diligência de atendimento, antes de seu encerramento com o aval

único e exclusivo das operadoras de telefonia.

Nº  4.774/2013,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Presidente  da  República  pedido  de  providências  para  que  os

nomeados para cargos de direção das agências reguladoras tenham experiência em

direito do consumidor.

Nº  4.775/2013,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério da Justiça pedido de providências para que a Secretaria

Nacional do Consumidor promova nova rodada de fiscalização das operadoras de

telefonia  que operam no Estado,  visando apurar  irregularidades  e deficiências  na

prestação de serviços.

Nº  4.776/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria-Geral  de Polícia Civil  as notas taquigráficas da 15ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para a apuração de

ilícitos  administrativos  e  penais  eventualmente  praticados  por  policiais  civis,

mencionados  pelo  Sr.  Marcos  André  Rezende,  Subinspetor  de  Polícia  Civil,
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especialmente os relativos  às  possíveis  irregularidades cometidas pela  Sra.  Maria

Helena Pedrosa, Escrivã de Polícia na época.

Nº 4.777/2013,  da  Comissão de Turismo,  em que solicita  seja  encaminhado ao

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior pedido de providências

para a ampliação do programa Reintegra,  de modo que o limite do percentual  de

créditos restituídos às empresas exportadoras passe de até 3% para até 4,5%.

- São também encaminhados à Presidência requerimentos da Deputada Liza Prado

(2),  da  Deputada  Rosângela  Reis  e  do  Deputado  Duarte  Bechir  e  outros  e  dos

Deputados Dalmo Ribeiro Silva e outros, Pompílio Canavez e outros, Arlen Santiago,

Hely Tarqüínio, Dalmo Ribeiro Silva e Gilberto Abramo.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Presidência  comunicações  das  Comissões  de

Fiscalização Financeira, de Segurança Pública (2), de Transporte, de Administração

Pública e de Combate ao Crack e dos Deputados João Vítor Xavier, Hely Tarqüínio e

Bosco.

Questões de Ordem

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  solicitei  questão  de  ordem  para

anunciar que estou apresentando requerimento à Mesa da Assembleia para elucidar

o  gasto  real  do  governo  do  Estado  com  as  peças  publicitárias  que estão  sendo

veiculadas em TVs, jornais, emissoras em geral de Minas Gerais, e queria que os

Deputados  prestassem  atenção  no  motivo  que  me leva  a  fazer  isso.  Hoje  tomei

conhecimento de que o governo, por meio da Advocacia-Geral do Estado - portanto,

com recurso público - entrou na Justiça contra o Sindifisco, que é o sindicato dos

fiscais de Minas Gerais. Dentre outras coisas, ele pede a antecipação dos efeitos de

tutela através de liminar, de forma que o Tribunal de Justiça determine que o sindicato

se  abstenha  de  prosseguir  na  veiculação  de  campanha  publicitária  considerada

atentatória contra a honra, o objetivo e a imagem do Estado. Sendo assim, o governo

pede penalização do sindicato cobrando multa de R$10.000,00 por cada exibição em

emissora  de  rádio  e  televisão  ou  qualquer  publicação  em  jornal  escrito.  Essa

publicidade, considerada atentatória pelo governo do Estado, baseia-se em quatro

eixos: no primeiro, o sindicato diz que sonegar é crime, o que é, pois, uma campanha
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educativa;  no  segundo,  pede concurso  público,  exatamente  para  aumentar  o  seu

efetivo e ter melhores condições de prosseguir na sua fiscalização a favor do Estado

de Minas Gerais; no terceiro, pede uma tributação justa, porque ela não é justa no

Estado. Sempre falamos isso. A nossa energia elétrica, por exemplo, tem a tributação

mais  cara do País,  embora a propaganda da Cemig não diga isso.  Por  último, o

sindicato denuncia os benefícios fiscais, o que o Deputado Ulysses faz pelo menos

uma vez por semana na Comissão de Fiscalização Financeira. O governo do Estado,

não  satisfeito  com  a  opinião  do  sindicato,  quer  calá-lo  através  de  uma ação  da

Advocacia-Geral.  Em  assembleia,  o  sindicato  aprovou  recursos  da  ordem  de

R$1.000.000,00  para  fazer  essa  campanha  salarial  e  lutar  contra  o  tratamento

diferenciado.  Então,  criticando essa decisão,  o  governo  requer  a  paralisação  das

propagandas do sindicato, aprovadas, repito, em assembleia. E também faz críticas

dizendo que custam R$1.000.000,00 aos cofres públicos. O Estado gasta por ano,

Deputado  Ulysses  Gomes,  uma média  de  150  milhões  em  informes  publicitários,

cerca de um bilhão e meio, portanto, de 2003 até hoje, contando as estatais. É o

custo do governo do Estado com propagandas, e é muito maior, muito superior ao

que qualquer governo de Minas Gerais já gastou, basta fazer um comparativo. E com

controle absoluto da Sra. Andrea Neves, como todos sabemos, que é a responsável

pelos  informes  publicitários  -  ela  também  foi  responsável  por  isso  até  quando  o

Governador  era o Senador  Aécio Neves, irmão dela.  Andrea Neves,  com mão de

ferro, controlava, e controla, a questão da imprensa. Agora quer proibir que sindicatos

também veiculem seus informes publicitários, suas propagandas. Só o governo pode

falar, só o governo pode pagar, deve ser o único anunciante. É um absurdo. E usa a

Advocacia para isso,  para censurar a opinião do sindicato, que já deve ser paga,

porque a imprensa mineira não divulga absolutamente nada que não seja interesse

do governo. Agora é a censura que é fiscalizada também pela Advocacia-Geral, é a

censura oficial. Agora se estabelece a censura oficial. Isso não é novo. Termino, Sr.

Presidente, dizendo que essa censura oficial já foi feita de diversas formas, até com

PII da Polícia Militar, como denunciei e provei, perseguindo carro de som de sindicato,

como fez com o Sind-UTE, com a Profa. Beatriz Cerqueira - em flagrante, vimos esse

procedimento por parte do aparelho do Estado. Vivemos em Minas Gerais um Estado
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de repressão e censura. Quero repudiar isso e vou apresentar um requerimento à

Mesa para que o governo responda por que quer impedir opiniões distintas da dele,

usando a Advocacia-Geral e o próprio aparato do Estado para isso. Muito obrigado.

O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, verifico que neste Plenário não temos

número suficiente para continuar os trabalhos. Pediria o encerramento, de plano, da

reunião.

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada

dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.).

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada  Maria  Tereza  Lara  -  Sr.  Presidente,  Deputado  José  Henrique,  que

preside esta reunião, Deputadas e Deputados desta Casa, trago hoje a esta tribuna

um assunto que está na pauta em nosso país que é extremamente importante.

Mesmo  discordante  quase  sempre  do  editorial  do  “Estado  de  Minas”,  ressalto

alguns  colunistas  extremamente  engajados,  importantes  como  Frei  Betto  e  D.

Walmor,  que colaboram para  que pensemos mais  sobre  os  fatos  do cotidiano do

nosso país, do nosso Estado.

Hoje gostaria de registrar nesta Casa um assunto que está sendo discutido, como

eu disse, em todo o País e que Deputados já trouxeram a esta tribuna: os médicos

estrangeiros. Hoje Frei  Betto, na coluna do “Estado de Minas”,  faz considerações

importantes, e quero refletir com vocês, caros colegas, e com os telespectadores da

TV Assembleia.

Diz o artigo de Frei Betto: “O Conselho Federal de Medicina está indignado diante

do anúncio da Presidente Dilma de que o governo trará 6 mil médicos de Cuba e

outros  tantos  de  Portugal  e  Espanha  para  atuarem  em  Municípios  carentes  de

profissionais  da  saúde.  Por  que  aqui  a  grita  se  restringe  aos  médicos  cubanos?

Detalhe: 40% dos médicos do Reino Unido são estrangeiros.

Ninguém é contra o Conselho Federal de Medicina por submeter médicos cubanos
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a exames, o Revalida, como deve ocorrer com os brasileiros, muitos formados por

faculdades particulares que funcionam como verdadeiras máquinas de caça-níqueis”.

São  palavras  do  Frei  Betto.  “Reclamam  da  suposta  validação  automática  dos

diplomas  dos  médicos  cubanos.  Em  nenhum  momento  isso  foi  defendido  pelo

governo. O Ministro Padilha, da Saúde, deixou claro que pretende seguir critérios de

qualidade e responsabilidade profissionais. A opinião do CFM importa menos que a

dos habitantes do interior e das periferias de nosso país que tanto necessitam de

cuidados médicos.

Estudos  do  próprio  Conselho  Federal  de  Medicina  -CFM  -  em  parceria  com  o

Conselho Regional de Medicina de São Paulo -Cremesp - sobre a demografia médica

no Brasil demonstram que, em 2011, o Brasil dispunha de 1,8 médico para cada mil

habitantes. Temos de esperar até 2021 para que o índice chegue a 2,5 médicos por

mil  habitantes.  Segundo  projeções,  só  em  2050  teremos  4,3  médicos  por  mil

habitantes.

Dos 372 mil médicos registrados no Brasil em 2011, 209 mil se concentravam nas

regiões Sul e Sudeste, e pouco mais de 15 mil na Região Norte. O governo federal se

empenha  em  melhorar  essa  distribuição  de  profissionais  da  saúde  por  meio  do

Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica -Provab -, oferecendo

salário inicial de R$8.000,00 e pontos de progressão na carreira, para incentivá-los a

prestar  serviços de atenção primária à população de 1.407 Municípios brasileiros.

Mais de 4 mil médicos já aderiram. O Senador Cristovam Buarque, do PDT do Distrito

Federal, propõe que médicos formados em universidades públicas, pagas com o seu,

o  meu,  o nosso dinheiro,  trabalhem dois  anos em áreas carentes  para  que seus

registros  profissionais  sejam  reconhecidos.”  Trabalhem  recebendo,  não  de  graça.

Mas é importante que haja essa contribuição.

Temos  vários  médicos  aqui,  nesta  Casa,  que  respeitamos,  são  excelentes

profissionais.  Mas  precisamos  refazer  essa  reflexão  com  o  Conselho  Federal  de

Medicina.  Temos  aqui,  inclusive,  o  Deputado que  foi  Presidente  da  Comissão de

Pessoas com Deficiências.

“Se  a  medicina  cubana  é  de  má qualidade,  como se  explica  a  saúde daquela

população apresentar, segundo a Organização Mundial da Saúde -OMS - , índices



783
____________________________________________________________________________

bem melhores que os do Brasil  e  comparáveis  aos dos EUA? O Brasil,  antes  de

reclamar de medidas que beneficiam a população mais pobre, deveria se olhar no

espelho. No 'ranking' da OMS, dados de 2011, o melhor sistema de saúde do mundo

é o da França. Os EUA ocupam o 37º lugar. Cuba, o 39º. O Brasil, o 125º lugar.” Quer

dizer,  estamos  colocando o  dedo  na  ferida  e  colocando também  os  limites  e  as

dificuldades da própria saúde no Brasil. Por isso, estamos defendendo a proposta da

Presidenta Dilma de trazer os médicos. É logico que eles têm de passar pelos cursos,

pelo  Exame  Nacional  de  Revalidação  de  Diplomas  Médicos  Expedidos  por

Instituições de Educação Superior Estrangeiras -Revalida -, aqui no País. Mas não

podemos de forma alguma deixar que façam uma discussão contrária, prejudicando

principalmente  os  brasileiros  e  brasileiras  que  moram  no  interior,  em  cidades

pequenas. “Se não chegam médicos cubanos, o que dizer à população desassistida

de  nossas  periferias  e  do  interior?  Que  suportem  as  dores?  Que  morram  de

enfermidades facilmente tratáveis? Que peçam a Deus o milagre da cura? Deus pode

curar, mas temos de fazer a nossa parte. Cuba, especialista em medicina preventiva,

exporta médicos para 70 países.

Graças a essa solidariedade, a população do Haiti  teve amenizado o sofrimento

causado pelo terremoto de 2010. Médico cubano não virá para o Brasil para emitir

laudos  de  ressonância  magnética  ou  atuar  em  medicina  nuclear.  Virá  tratar  de

verminose e malária,  diarreia e desidratação,  reduzindo as mortalidades infantil  e

materna,  aplicando  vacinas,  ensinando  medidas  preventivas,  como  cuidados  de

higiene.

Por  que  o  CFM  nunca  reclamou  do  excelente  serviço  prestado  no  Brasil  pela

Pastoral  da  Criança,  embora  ela  disponha  de  poucos  recursos  e  improvise  a

formação de mães que atendem à infância? A resposta é simples: é bom para uma

medicina cada vez mais mercantilizada.” Ressalto e coloco como exceção os nossos

médicos profissionais que são realmente comprometidos, como temos aqui o Doutor

Wilson Batista, médico, Deputado desta Casa e comprometido.

Não vamos generalizar, mas sabemos que, infelizmente, temos muitos profissionais

que visam ao lucro e acham que a vinda de médicos de outros países vai aumentar a

concorrência e diminuir os seus salários. Isso não é verdade. Temos de pensar com
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prioridade no pobre, no pequeno, na defesa da vida.

Frei Betto conclui seu artigo como se segue: “O temor é encarar a competência de

médicos estrangeiros. Quem dera que um dia o Brasil possa expor em suas cidades o

'outdoor' que vi nas ruas de Havana: 'A cada ano, 80 mil crianças do mundo morrem

de doenças facilmente tratáveis. Nenhuma delas é cubana'”.

Antes de concluir, concedo aparte ao Deputado Elismar Prado, meu companheiro

de partido.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* -Obrigado, Deputada Maria Tereza Lara, a

quem  cumprimento  pelo  pronunciamento,  concordando  com  V.  Exa.  sobre  a

importância de conquistarmos mais médicos. Considerando a excelência dos médicos

cubanos, eles certamente contribuirão muito para melhorar o atendimento à saúde

em nosso país.

Mas  quero  registrar,  rapidamente,  que  ontem  pela  manhã,  em  Uberlândia,

estivemos  com o  Dr.  Helvécio  Miranda  Magalhães  Júnior,  Secretário  Nacional  de

Atenção à Saúde, que se reuniu com mais de 20 Prefeitos do Triângulo Mineiro, Alto

Paranaíba e Pontal  para  discutir  as  necessidades e os  projetos de  saúde para  a

região.  Uma proposta  acatada,  incluída  no  plano  de  governo  do  Prefeito  Gilmar

Machado, foi a implementação do Serviço de Antedimento Médico de Urgência -Samu

-, fundamental  para Uberlândia e toda a região.  O Secretário Helvécio Miranda já

garantiu  a  implementação  do  Samu;  agora,  vamos  trabalhar  na  elaboração  dos

projetos,  para passar à fase licitatória  para a construção das bases -a central  de

regulação e  as  UPAs -,  que vão regular  as  ambulâncias  do  Samu.  O Secretário

garantiu que vai nos atender.

O Samu, Deputada Maria Tereza Lara,  é um programa fundamental  do governo

federal, um programa que salva vidas, mas que, lamentavelmente, o Prefeito anterior

não quis implementar em Uberlândia. Agora, vamos implementá-lo, para salvar vidas.

Não estamos pensando nas despesas, mas em salvar vidas.

Outra questão é a ampliação de verbas para o hospital municipal,  que todos os

anos  já  recebe  R$33.000.000,00  do  governo  federal.  Já  solicitamos  a  ampliação

dessa verba, o que será acatado pelo Secretário Nacional de Saúde.

Por  fim,  já  está  sendo  construído  o  novo  Hospital  de  Clínicas  da  cidade  de
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Uberlândia - que fica na cidade de Uberlândia, mas atende toda a região. Esse é o

maior  investimento  na  área de saúde em todo o  interior  do  Brasil,  com mais  de

R$100.000.000,00. Levamos lá o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a convite do

Deputado Federal Weliton Prado, e as obras já estão a pleno vapor. Se Deus quiser,

em  breve  o  atendimento  à  saúde  de  toda  a  região  vai  melhorar  muito,  com  a

conclusão dessa grande obra que será construída no Município de Uberlândia - o

novo Hospital de Clínicas.

Era apenas para registrar esses investimentos e parabenizar V. Exa. por sua luta

em  defesa  da  saúde  em  todo  o  País  e,  principalmente,  em  Minas  Gerais,  onde

enfrentamos muitos problemas, como, ressalto, os poucos investimentos por parte do

Estado,  que recentemente  chegou a  aprovar  um TAG pelo  qual  não investiria  na

saúde  sequer  o  mínimo  estabelecido  na  Constituição.  Isso  é  uma  vergonha.

Precisamos cuidar muito de toda a população de Minas - e nem falamos na situação

dos servidores do Ipsemg, que estão sofrendo muito. Enfim, parabenizo V. Exa., que

pode contar com o nosso apoio. Obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara -Obrigada, Deputado Elismar Prado, que nos lembra

do  Prefeito  de  Uberlândia,  Gilmar  Machado,  que  foi  Deputado  nesta  Casa,  e  do

investimento que o governo federal tem levado à região do Triângulo a pedido de V.

Exa., do seu irmão, Deputado Federal Weliton Prado, e do Prefeito Gilmar Machado e

em função do compromisso que ele tem com Minas Gerais.

O Deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* -Gostaria de parabenizar V. Exa.

por  apresentar  esse  tema  na  tribuna.  Porém  precisamos,  de  alguma  forma,  ter

cautela quando se diz da importação de médicos estrangeiros para o Brasil. Essas

medidas  apressadas  podem  trazer  mais  incertezas  do que certezas  de uma boa

qualidade de atendimento à saúde em nosso país. Historicamente, sabemos que o

mau atendimento  da  saúde  hoje,  no  Brasil,  não  diz  respeito  à  falta  de  médicos.

Estudos demonstram que no Brasil existe número suficiente de médicos para atender

a toda a população. A Organização Mundial de Saúde preconiza 1 médico para cada

1.000 habitantes, e o Brasil tem o dobro. No Brasil, há 1 médico para cada 500 ou

600 habitantes. Os médicos estão mal distribuídos -claro -, mas a questão não se

resume à  falta  de  profissionais.  Os médicos  hoje  não se  fixam em determinadas
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regiões em razão das condições que não são adequadas para o exercício digno da

medicina.

Outra medida também apressada do governo federal é o próprio Provab, que busca

médicos recém-formados, saídos de universidades e faculdades, e os coloca para

atender pacientes nas periferias, e principalmente em locais onde a medicina já é de

difícil exercício com qualidade. Daí, colocam um médico recém-saído da faculdade,

sem treinamento,  sem preparo prático, para atender  a população mais vulnerável,

que  deveria  ter  atendimento  de  melhor  qualidade;  e  ainda  pagando  preço  muito

abaixo  do  que  é  preconizado  como  salário  de  um  médico,  ou  seja,  salário  de

R$10.000,00 por 20 horas semanais. O governo federal propõe pagar R$8.000,00 por

40 horas semanais, simplesmente colocando médicos em situação de risco,  aliás,

não só o médico, mas também a população que será atendida por um médico ainda

não devidamente capacitado.

Então são medidas apressadas, medidas que pretendem melhorar a qualidade de

saúde, mas que certamente não trarão nenhum benefício para nossa população, para

140 mil habitantes que hoje dependem exclusivamente de atendimento no SUS.

A Deputada  Maria  Tereza  Lara  -  Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  com  todo  o

respeito - já o elogiei e continuo fazendo isso -, discordo radicalmente de sua fala.

Como moradora usuária da saúde, quero dizer que as medidas do governo federal

são para atender a população. É preferível haver um médico com pouca experiência,

mas que direcione o paciente, principalmente no que se refere à medicina preventiva,

a vacinação, e o encaminhe para os centros das cidades nos casos graves. De fato,

como V. Exa. disse muito bem, e com o que concordo, a maioria dos médicos não

quer ir para o interior, eles querem ficar na Capital, o que é um problema sério.

Convido  V.  Exa.  para  realizarmos  um  amplo  debate  a  respeito  desse  assunto,

apresentando  o  contraditório,  convidando  pessoas  da  periferia,  lideranças

comunitárias e outras pessoas que possam dar o seu parecer em relação a essa

situação.  Que não ouçamos somente o Conselho Federal  de Medicina, que muito

respeito -e digo isso publicamente -, pois temos de ouvir a população, as lideranças,

enfim, ouvir o contraditório. Por isso, mais uma vez, elogio V. Exa.,  mas digo que

nesse sentido discordo do seu posicionamento. Muito obrigada.
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* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Jayro Lessa - Solicito, Sr. Presidente, recontagem de recomposição.

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada

dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.).

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Liza Prado.

A  Deputada  Liza  Prado*  -Quero  agradecer  aos  meus  colegas  Deputados  e

aproveitar para fazer um convite. Dia 20, segunda-feira, teremos audiências públicas

em Uberlândia, às 9 horas, e em Uberaba, às 15 horas, para discutir a criação da

região metropolitana do Triângulo Mineiro, ou a microrregião do Triângulo Mineiro, ou

a região integrada do Triângulo Mineiro. A nomenclatura não importa, o que importa é

o objetivo, Deputada Maria Tereza Lara, e o objetivo é justamente o desenvolvimento

para todos da região do Triângulo, não só para duas, três ou cinco cidades, meu

querido Deputado Rômulo Viegas. Vamos discutir a integração. Sabemos que hoje os

Municípios  passam  por  muitas  dificuldades  e,  mesmo quando  não são limítrofes,

podem ter  em comum o desenvolvimento  econômico ou alguns  aspectos sociais,

como a saúde,  em que Uberlândia é referência,  com o Hospital  de Clínicas,  que

recebe a região inteira. É preciso que discutamos, Deputados Leonídio Bouças, Luiz

Humberto Carneiro, Elismar Prado, Zé Maia. Todos os  Deputados do Triângulo já

confirmaram presença na segunda-feira em Uberlândia, e à tarde em Uberaba. O

Deputado Antonio Lerin estará presente.

Estamos  preocupados  com  o  desenvolvimento  de  toda  uma  região.  Não  é,

Deputado Leonídio Bouças? É importante que as cidades menores também tenham

condições de obter seu saneamento básico e um consórcio na saúde para que haja

um hospital regional, a fim de que as pessoas tenham acesso à saúde.

Quanto ao serviço de telefonia, às vezes, mesmo que esteja em Araguari ou numa

outra cidade que fica bem perto, numa distância de 30km ou até menos -aliás, basta

atravessar -, a pessoa tem de pagar um “roaming”. Numa região metropolitana, isso
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não seria necessário, pois não se paga o deslocamento.

Discutimos também a questão dos resíduos sólidos. Sabemos muito bem que os

Municípios têm uma meta para tratar o resíduo sólido e que esses Municípios podem

trabalhar em consórcio. Recentemente saiu uma decisão do STF dizendo justamente

que a responsabilidade não é exclusiva do Município. Um dos grandes problemas,

pelo menos jurídico, a ser defendido em relação à região metropolitana do Triângulo

Mineiro  é  a  questão  da  nomenclatura.  Não  é,  Deputados  Elismar  Prado e  André

Quintão? Aliás,  percebemos que a questão é não só nomenclatura,  mas também

saber quais são os benefícios, o que é mais importante.

Elaboramos um material autoexplicativo para que as pessoas entendam o que vem

a  ser  um  colar  metropolitano  e  quais  os  requisitos  para  se  criar  uma  região

metropolitana. Encontra-se aqui uma proposição de lei tramitando que retira a palavra

“conurbação”.  Infelizmente  o  Deputado  Jayro  Lessa,  que  também  é  do  Triângulo

Mineiro,  onde  realiza  um  trabalho,  pediu  vistas.  Isso  atrapalhará  um  pouco  o

desenvolvimento do nosso projeto, mas creio que retornaremos com ele daqui a uns

dias. A região metropolitana do Triângulo colaborará com todo o Estado de Minas

Gerais. Contribuímos bastante, mas temos muito pouco.

O Deputado Weliton Prado, que hoje é Deputado Federal, apresentou esse projeto

nesta Casa. Além dele, outros Deputados, como Geraldo Resende e Paulo Piau, atual

Prefeito de Uberaba, que, aliás, foi  também autor do projeto e ex-Deputado desta

Casa, apresentaram uma matéria como essa. Contamos atualmente com o apoio dos

Prefeitos em geral,  como o de Uberaba, e Gilmar Machado, de Uberlândia. Então

creio que está bem avançado.

O  Deputado  Elismar  Prado  (em  aparte)*  -Deputada  Liza  Prado,  obrigado.

Parabenizo-a por essa luta, pela iniciativa e por dar continuidade a esse projeto como

autora  dessa  proposição  na  Assembleia  de  Minas  -  aliás,  nós  a  apoiamos  e

assinamos com V. Exa.

Como  bem  disse  V.  Exa.,  não  importa  que  a  reunião  seja  metropolitana  ou

integrada. Na verdade, essa questão da concepção nossa da região é outra coisa.

Não se trata de conurbação urbana nem de adensamento populacional. O que temos

lá  é  uma  inter-relação  social,  econômica  e  cultural.  Essas  questões  é  que  nos
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identificam. Tanto em Uberlândia quanto em todos os Municípios da região há essa

identificação cultural, assim como necessidade de realizar consórcios e parcerias e

fazer  jus  aos  recursos  do  Fundo  Estadual  de  Desenvolvimento  das  Regiões

Metropolitanas. Com isso, teremos uma série de benefícios nas áreas de políticas

públicas  das  mais  diversas,  como  a  questão  da  telefonia,  eliminando  aquele

pagamento do deslocamento feito pela pessoa. Ali é toda uma área 034. Então, não

faz sentido as pessoas pagarem mais caro pela telefonia.

Há a questão do transporte, do tratamento dos resíduos sólidos e da política de

turismo. Já há uma relação muito forte com toda a região por meio da Universidade

Federal de Uberlândia -UFU -e das extensões dos nossos cursos técnicos e de nível

superior.

Quanto à saúde, é muito importante trabalhar de maneira integrada a política de

saúde. Aliás, o Secretário Nacional esteve recentemente em Uberlândia. Tratamos da

importância de implementar na região o Serviço de Atendimento Médico de Urgência

-Samu. Isso se faz com a participação e solidariedade dos Prefeitos da região. Então,

defenderemos  uma  série  de  benefícios  na  audiência  pública,  assim  como  a

proposição de V. Exa., que já relatou o histórico.

Na Constituição do Estado, está previsto que o governo estadual precisa realizar

um  estudo  prévio  de  viabilidade  técnica.  Consideramos  importante  salientar  a

necessidade que temos de o Estado realizá-lo. Necessariamente ele deve fazer isso.

Fazemos  um  apelo  para  que  o  governo  estadual  realize  esse  estudo,  que  é

condição “sine qua non” para darmos andamento a esse projeto, tendo em vista sua

aprovação nesta Casa.  Portanto conto com o apoio de todos os pares.  Obrigado,

Deputada. Parabéns. Estaremos na audiência pública.

A Deputada Liza Prado* -Agradeço ao Deputado Elismar Prado a contribuição e o

empenho na aprovação. Quero também agradecer a presença dos Vereadores de

Lagoa  da  Prata  que  vieram  nos  visitar  hoje,  ao  Adriano.  Muito  obrigada  pela

presença.

O Deputado Leonídio Bouças (em aparte)* -Deputada Liza Prado, gostaria também

de cumprimentar V. Exa. e todos os que assinaram -também assinei -essa proposição

tão antiga, que vem de outras legislaturas, ocasião em que estava nesta Assembleia,
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para  criar  a  região  metropolitana  do  Triângulo.  É  importante  que  os  mineiros,

principalmente  daquela  região,  compreendam.  Muita  gente  nos  pergunta  sobre  a

região metropolitana, já que não há cidades emendadas. Quando falamos em região

metropolitana, na cabeça da maioria dos cidadãos subentendia-se ser  necessário,

como diz a legislação mineira - tanto que existe um projeto em tramitação para retirar

da  lei  que  fala  das  regiões  metropolitanas  a  palavra  “conurbação”  -,  haver  uma

conurbação,  ou  seja,  que  as  cidades  perdessem  os  seus  limites,  assim  como

Contagem, Belo Horizonte, Betim, Sabará, cidades que não possuem mais limites

rurais,  não  existe  área  rural  entre  essas  cidades.  Mas  hoje  existe  um  conceito

diferenciado  de  região  metropolitana,  o  qual  diz  que  esta  é  muito  mais  que

simplesmente a junção física de cidades, é realmente um pensamento comum, um

planejamento integrado de uma região.

Em alguns países, criaram-se instâncias intermediárias entre Estados e Municípios.

Não é  esse o  nosso caso,  porque aqui  existe apenas a União,  os  Estados e  os

Municípios. Procurando minimizar a falta dessa instância intermediária entre cidades

e Estados, há as associações microrregionais, como as da nossa região, a Amvap, a

Amapar, e tantas outras. Com a criação da região metropolitana, pretendemos poder

pensar  no  desenvolvimento  integrado  da  região.  Vejam,  por  exemplo,  o  caso  da

saúde. Em vez de um Município ficar pensando em ter um hospital que atenda a mais

complexidades e o outro Município lutar por isso também, desejando o mesmo que o

primeiro Município quer, estarão todos trabalhando de maneira comum, integrada. No

caso do Triângulo, as pessoas que desejam resolver problemas mais complexos de

saúde correm para Uberlândia. Mas podemos ter um hospital em Ituiutaba e Monte

Carmelo e criar, no entorno de Uberlândia, uma rede que fizesse com que pessoas de

Santa Vitória, Gurinhatã, Capinópolis, cidades próximas a Ituiutaba, pudessem ir para

esta, não precisando correr para Uberlândia.

Estaremos também atentos para a vocação econômica de cada Município. Existe

Município que briga por alguma coisa, como trazer um empreendimento turístico para

sua cidade, porque os Prefeitos desejam transformar suas cidades em polo turístico,

também uma outra cidade vizinha quer a mesma coisa, e assim por diante.

Isso ficaria muito mais fácil, se houvesse união das várias cidades em prol de um
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projeto comum reunindo a vontade de todos os Municípios próximos.

Deputada Liza Prado, não temos dúvida dos bons frutos dessas discussões que

acontecerão a partir do dia 20, em Uberlândia, às 9 horas, na Câmara Municipal. A

propósito,  aproveito  para  comunicar  aos  que  estão  nos  ouvindo  que haverá  uma

reunião às 9 horas, na Câmara Municipal de Uberlândia, na próxima segunda-feira, e

outra às 15 horas,  na Câmara Municipal de Uberaba, ambas com o propósito de

discutir a criação da região metropolitana do Triângulo. Agradeço-lhe o aparte. Muito

obrigado.

A Deputada Liza Prado* -Deputado Leonídio,  agradeço-lhe o aparte e agradeço

também ao Prefeito de Araporã. Ronaldo, muito obrigada por sua presença, você que

também participará da audiência pública, assim como todos os Vereadores presentes.

Convido  a  todos,  sindicatos,  universidades  e  associações,  a  comparecer,  na

segunda-feira, às 9 horas, na Câmara Municipal de Uberlândia. O projeto está parado

na Comissão de Justiça esperando a realização das outras audiências públicas. Uma

ocorrerá de manhã em Uberlândia, outra às 15 horas, em Uberaba. Depois dessas,

marcaremos outras reuniões, que deverão acontecer em Ituiutaba e em Patrocínio,

para discutirmos a criação da região metropolitana do Triângulo. Fico muito orgulhosa

de ser autora desse projeto,  que tem o apoio de todos da bancada do Triângulo,

desta Casa e dos Prefeitos. Deputada Maria Tereza, isso é muito importante para que

todos tenham qualidade de vida e desenvolvimento. Não adianta somente algumas

cidades-polo  se  desenvolverem,  crescerem  e  enriquecerem,  e  seu  povo  ficar  na

miséria,  sem assistência médica, sem receber alguns cuidados. Orgulho-me muito

desse projeto,  pois  tenho certeza de que ele beneficiará  mais  de  2,5  milhões  de

pessoas, aliás esse é outro assunto que gostaria de discutir. Então espero todos na

segunda-feira.

Gostaria de dizer também, Deputada Maria Tereza, que meu projeto da Comissão

da Verdade recebeu parecer favorável,  o relator foi  o Deputado Durval  Ângelo. O

primeiro  Deputado  que  deu  parecer  favorável  ao  nosso  projeto  foi  o  Deputado

Sebastião Costa, relator na Comissão de Justiça. Creio que amanhã conseguiremos

votá-lo às 8h30min, na comissão. É um momento muito importante, que precisamos

relembrar,  para  que  não  esqueçamos  a  nossa  história.  Realmente,  precisamos
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resgatar documentos e histórias desse período da ditadura militar  que vivemos no

Brasil,  e  trazer  a  verdade  à  tona.  Acredito  que  esse  projeto  dará  condições  à

Comissão Nacional da Verdade, que, aliás, tem feito um bom trabalho... Em vários

Estados essa comissão já existe e seus membros foram nomeados.

Amanhã,  com  a  aprovação  desse  projeto,  será  bem  mais  fácil  avançarmos  e

fazermos com que Minas tenha sua Comissão da Verdade e que possamos trazer à

tona a verdade da nossa história, pois às vezes é contada de forma incorreta e não

verdadeira. Muitas atrocidades aconteceram, muitas vidas foram ceifadas e até hoje

algumas  famílias  não  tiveram  oportunidade  de  enterrar  seus  mortos.  Há  muitos

documentos espalhados por  aí.  Recebemos o parecer  da Casa Civil,  com grande

apoio da Comissão de Anistia, do Memorial da Anistia e da Comissão Especial sobre

Mortos e Desaparecidos Políticos durante a Ditadura.

A Comissão da Verdade Herbert de Souza - que aliás foi um homem maravilhoso,

um brasileiro que honra a todos nós - é um projeto muito bonito, que tenho a honra de

apresentar nesta Casa, com o apoio de todos, para fazermos realmente com que

nossa Minas Gerais não fique atrás dos Estados restantes do Brasil, pois busca a

verdade e busca fortalecer a democracia. É preciso trazer à tona toda a nossa história

e ter nosso acervo mineiro, que foi feito pela sugestão de emenda da Casa Civil. A

Coeli  mandou  uma  sugestão  favorável  ao  projeto,  que  é  conhecido  por  vários

membros da Comissão Nacional da Verdade. Creio que ele ajudará bastante. Além

disso,  na  semana que vem haverá  aqui  inauguração da  praça,  que receberá  um

memorial. Isso servirá para sabermos que fizemos parte desse circuito, desse período

que nos envergonha bastante, mas que precisamos lembrar para que nunca mais

aconteça. Ditadura nunca mais, graças a Deus.

E eu espero, amanhã, quem queira participar desse momento histórico do nosso

Estado aqui  na Assembleia, às 8h30min.  Tenho a certeza de que, com o parecer

favorável do relator, Deputado Durval Ângelo, poderemos votar o meu projeto. Assim,

poderemos  contribuir  muito  para  a  Comissão da  Verdade,  enviar  o  documento  e

trazer documentos para o acervo público mineiro também, para que pesquisadores,

professores e todos que militam nessa área tenham acesso. Obrigada.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Glaycon Franco.

O  Deputado  Glaycon  Franco  -  Sr.  Presidente,  Deputados,  servidores  da  Casa,

distinto público que nos acompanha nas galerias e pela TV Assembleia, inicialmente,

gostaria de falar a respeito da nossa reunião com o Diretor-Geral do DER para tratar

do asfaltamento do trecho que liga a cidade de Ouro Branco à de Itaverava. É um

pleito antigo nosso, da região do Paraopeba e do Vale do Piranga, microrregião que

mais  cresce  economicamente  em  Minas  Gerais.  Como tal,  precisa  urgentemente

dessa obra,  que facilitará muito o escoamento da nossa produção e a mobilidade

urbana na nossa região. Hoje, para sair da BR-040 e entrar na BR-482, temos de

passar por Conselheiro Lafaiete, o que tem dificultado muito a mobilidade na região.

O Diretor-Geral  do DER já se comprometeu, e tivemos conversas também com o

Secretário Danilo de Castro, e quem sabe teremos esse asfaltamento, que facilitará

muito o crescimento da nossa região.

Gostaria também de comentar a respeito da inauguração do prédio do fórum de

Conselheiro Lafaiete no dia 13 de maio, um dos maiores do Estado de Minas Gerais.

É uma obra ultramoderna, com todos os mecanismos de segurança e acessibilidade,

para  que  o  serviço  da  Justiça  na  nossa  região  tenha  as  melhores  condições

possíveis.  Isso  graças  ao  Presidente  do  nosso  Tribunal  de  Justiça,  à  época  o

Desembargador  Sérgio  Resende,  e  ao  nosso querido  Senador  Aécio  Neves,  que

assinou o contrato em 2009, permitindo realizar essa grande obra que vai atender a

todo o Alto Paraopeba e Vale do Piranga, orçada em torno de R$13.000.000,00, e que

favorecerá  os  Municípios  de  Conselheiro  Lafaiete,  Casa  Grande,  Catas  Altas  da

Noruega,  Cristiano Otôni,  Itaverava, Lamim, Queluzito,  Rio Espera e Santana dos

Montes.

A Comarca de Conselheiro Lafaiete é uma das mais antigas de Minas Gerais, com

121 anos de instalação. Então, gostaria de agradecer ao nosso Senador Aécio Neves;

ao nosso querido Governador Antonio Anastasia; ao Diretor do Foro de Conselheiro

Lafaiete, um grande baluarte dessa luta, Dr. José Aluísio Neves da Silva; e ao atual

Presidente  do  Tribunal  de  Justiça,  que  esteve  conosco  nessa  inauguração,

Desembargador Joaquim Herculano Rodrigues. O povo do Alto Paraopeba e do Vale

do Piranga agradece penhoradamente essa grande obra, que vai atender a Justiça da
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nossa região.

Outro assunto que me traz à tribuna é a Lei  nº  12.732, sancionada pela nossa

Presidenta  Dilma  Rousseff,  que  estabelece  o  prazo  de  60  dias  para  o  início  do

tratamento de câncer pelo SUS, contados a partir do diagnóstico da doença. Essa lei

foi sancionada em 23/11/2012 e entra em vigor após 180 dias, prazo que se inicia no

mês de maio. Entendemos que essa lei é importante, mas temos de fazer algumas

considerações, pois muito nos preocupa não termos ainda aparato, em âmbito não só

estadual, mas também nacional, para dar conta de fazer esse tratamento. Temos hoje

no Plenário o Deputado Doutor Wilson Batista,  que também é médico e conhece

como poucos a situação do câncer no Brasil. Sabemos que essa doença hoje é a

segunda principal causa de morte entre homens e mulheres.

Precisamos interiorizar o tratamento de câncer, precisamos apostar na iniciativa dos

novos  médicos.  Muitos  deles  têm  interesse  em  ir  para  o  interior  e  montar  suas

clínicas  oncológicas.  Sabemos  que  essa é  uma luta  ingente.  Várias  clínicas  têm

vontade de prestar o serviço, mas não conseguem credenciamento pelo SUS, em

razão da burocracia, da dificuldade que é montar uma clínica de oncologia. O preço é

absurdo. Precisamos fazer com que o governo se sensibilize com essa causa. Do

contrário, Deputado Rômulo Viegas, o que acontecerá? O problema cairá, mais uma

vez, no colo do pobre Prefeito.  Haverá, mais uma vez,  a judicialização da saúde.

Como faremos para que os Prefeitos deem conta de fazer o atendimento em 60 dias?

A  lei  foi  sancionada  em  maio.  Com  certeza,  as  pessoas  que  não  tiverem

atendimento procurarão o Ministério Público e, certamente, entrarão com mandado de

segurança  para  que  essa  lei  seja  cumprida.  É  uma  lei  que,  na  nossa  opinião,

começou pelo telhado. Precisaríamos, primeiro, interiorizar o tratamento. Devemos

levar  o  tratamento  de  câncer  às  cidades-polo.  Não  podemos  admitir  mais  uma

situação que beira à desumanidade. Médicos, Prefeitos e hospitais em sua maioria,

não só no Estado de Minas Gerais, mas em todo o Brasil, não oferecem esse tipo de

tratamento. O que acontece na prática? As pessoas são colocadas em carros, em

ambulâncias, com destino às Capitais e a algumas cidades-polo de Minas Gerais e do

Brasil. Sabemos que há cidades-polo que ainda não têm esse tratamento.

Precisamos desonerar impostos, criar facilidades para que os novos médicos, os
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novos oncologistas, os novos residentes tenham condições de levar esse tratamento

para  o  interior.  Aí,  sim,  será  oferecido  um  tratamento  humanizado.  Não  será

necessário  mais  deslocar  essas  pessoas,  que  estão  fragilizadas,  que  estão  em

tratamento, que precisam de uma atenção especial, que necessitam de uma casa de

apoio. Nós, como médicos, sabemos que inúmeras pessoas são deslocadas para os

grandes centros,  para a Capital,  e  não têm onde ficar.  Elas  passam mal,  pois os

efeitos colaterais são fortíssimos, e não recebem a atenção devida.

Precisamos sensibilizar o Ministério da saúde, o nosso Ministro. Que essa lei entre

em vigor,  mas que ele dê condições de se interiorizar  o tratamento do câncer no

Brasil. É um absurdo esse deslocamento, é um absurdo que o critério não seja o de

expansão. Temos de olhar não só para as cidades-polo. O Deputado Doutor Wilson

Batista sabe muito bem que existem regiões com suas peculiaridades, onde o índice

de câncer é altíssimo, haja vista a situação de Conselheiro Lafaiete. Essa é uma das

cidades com o maior índice de câncer do Brasil. Já foram feitos vários estudos, e não

se  descobriram,  até  hoje,  os  motivos  disso.  Estamos  brigando  até  hoje  pelo

credenciamento  de  tratamento  de  câncer  nessa  cidade,  o  que  até  hoje  não

aconteceu. Precisamos ter cautela.

Devemos  ter  responsabilidade  porque,  caso  contrário,  quem  vai  pagar  o  pato

novamente é o pobre Prefeito, que não tem condições nenhuma de dar esse suporte.

Para finalizar,  Sr. Presidente, gostaria de tratar de um assunto que veio à baila,

referente à importação dos médicos. Aqui está a minha dileta amiga, Profa. Maria

Tereza  Lara,  por  quem  tenho  o  maior  carinho  e  admiração.  Ela  faz  um  grande

trabalho  e  é  uma  referência  nesta  Casa.  Infelizmente,  discordo  dela  em  alguns

aspectos. Concordo, sim, com a questão dos médicos no Brasil. O Dr. Wilson muito

bem disse que, atualmente, há um médico para 1.000 habitantes. Temos em torno de

dois médicos para 1.000 habitantes. Sabemos que o problema é a má distribuição

desses profissionais. Por que acontece isso? Por um simples motivo: a maioria dos

médicos não tem segurança jurídica nem segurança familiar para se estabelecer no

interior. E, acima de tudo, eles não têm segurança de trabalho. A grande maioria dos

hospitais do Brasil hoje está quebrada. A verdade é essa. Eles não dão condições

nenhuma para  um  médico  se  estabelecer  no  interior.  Então,  temos,  sim,  de  nos
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preocupar com essa questão da distribuição, mas só vamos resolver isso, de fato,

quando alocarmos mais recursos na saúde. Caso contrário, nenhum médico vai ter a

tranquilidade necessária de ir para o interior exercer a medicina, profissão que lida

com vidas, muito séria, e, acima de tudo, de muita responsabilidade.

Digo mais. No passado, a maioria dos médicos que veio para o Brasil, Deputado

Rômulo, não ficou nos locais para onde foi destinada. Ficavam ali por determinado

prazo,  e  depois  eles  mesmos  decidiam ir  para  as  cidades  polos.  Os estudos  do

Conselho  Federal  de  Medicina  demonstram  que  a  maioria  dos  médicos  cujos

diplomas foram revalidados e que foi para o interior voltou para os grandes centros,

porque não conseguia ter condições necessárias de trabalho. Por isso já defendi, e

continuo  defendendo,  nesta  tribuna,  a  aprovação  do  projeto  Saúde  +  Dez  e  a

alocação de mais recursos na saúde. Acima de tudo, Deputada Maria Tereza Lara,

devemos criar um plano de carreira para os médicos do Estado, com salário, lotação

e remoção definidos. Aí, sim, o médico terá condições de ir para o interior, com salário

digno e com segurança jurídica. V. Exa. sabe muito bem que vários médicos vão

trabalhar no interior, e, às vezes, por querela política, são dispensados. Mudam-se

para lá com a família, mas simplesmente têm de pegar as malas e ir embora. Eles

não têm segurança jurídica. Isso só vai resolver se alocarem mais dinheiro na saúde

e se for criado um plano de carreira do médico no Estado, como já existe em outros

países.

Gostaria de ressaltar o que foi abordado aqui em relação ao investimento na saúde.

Inúmeros Estados não atingem o mínimo constitucional, e o nosso Governador tem

brigado para que isso aconteça. No ano passado, conseguimos, sim, atingir o mínimo

constitucional de 12%. A maioria dos Municípios hoje investe 20%, 30% na saúde.

Conselheiro  Lafaiete  está  investindo  quase  40%  da  receita  nesse  setor,  e,

infelizmente, a saúde continua ruim. Se não alocarmos dinheiro do governo federal na

reestruturação dos hospitais, não teremos condições de resolver esse problema. Nós

sabemos disso.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Glaycon

Franco. Quero parabenizá-lo.

Gostaria de expor alguns pontos importantes. Quando o Brasil oferece profissionais
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para  o  exterior,  no  caso  dos  médicos,  o  faz  amparado  no  notório  saber  desses

profissionais. Lamentavelmente, o que vemos quando os médicos cubanos vêm ao

Brasil para tentar revalidar o diploma de médico é uma reprovação em torno de 80%.

Creio que essa questão careça de aprofundamento. O governo federal tem tomado

atitudes muito rápidas, paliativas, relativas a essa questão, e a coisa não funciona

assim. É um tema que necessita realmente de muito debate. Temos observado que

muitas  faculdades  de medicina  do  Brasil  são  questionadas  sobre  a  qualidade da

formação dos médicos. Imaginem uma reprovação de 80% dos médicos cubanos.

Relativamente às despesas para os Prefeitos, digo que é lamentável, como V. Exa.

acabou de expor. O Prefeito brasileiro hoje está passando por maus pedaços.

Parabéns pelo  pronunciamento.  Que V.  Exa.  continue defendendo a  sua classe

médica.

O Deputado Doutor  Wilson  Batista  (em aparte)*  -Deputado  Glaycon  Franco,  só

quero trazer um dado importante a respeito da importação dos médicos. Dos 628

cubanos que fizeram a prova no Brasil  apenas 2 foram aprovados, os outros 626

foram reprovados.  Isso não ocorreu só por questões de competência profissional,

mas porque a medicina brasileira difere muita da cubana. Não consigo crer como o

MEC e o governo federal querem colocar competência profissional acima das nossas

necessidades em saúde.

Hoje a saúde no Brasil está em condições ruins por falta de investimentos. O Brasil

é o país que menos investe em saúde. É por isso que não temos uma saúde de

qualidade.  Os hospitais  estão  sucateados,  os  procedimentos são mal  pagos e  os

médicos não recebem. Há cidades que têm número suficiente de médicos, mas nem

metade deles atende pelo SUS, porque ele não paga o valor que o médico precisa

para fazer um bom exercício da medicina. Essas são as minhas considerações.

O Deputado Glaycon Franco -Obrigado, Deputado Doutor Wilson Batista. Com a

palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A  Deputada  Maria  Tereza  Lara  (em  aparte)  -Quero  também  parabenizá-lo,

Deputado Glaycon Franco, que é médico, pelo seu trabalho e sua seriedade. Quanto

a esse ponto, sabemos que há uma discordância. Quero esclarecer que assinei o

abaixo-assinado organizado pela Assembleia de Minas e pela CNBB solicitando a
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destinação de, no mínimo, 10% dos recursos federais à saúde. Assinei esse abaixo-

assinado, portanto fico à vontade para debater o assunto aqui. Concordo que tem de

haver mais aplicação de recursos da esfera federal na saúde. O governo do Estado

não aplicava os 12% na saúde, mas agora aplicou. Aliás, houve uma cobrança de

todos desta Casa, sobretudo dos parlamentares da Oposição, nesse sentido.

Ressalto que os médicos cubanos trabalham com a medicina preventiva,  que é

muito importante, principalmente para o interior. E que só venham para as Capitais os

casos  mais  graves.  Estou  convencida  de que  a  Casa tem de realizar  um amplo

debate  dessa  questão  e  que  essa  ação  ajudará  sobretudo  as  populações  mais

carentes. Essa atitude não visa prejudicar os médicos brasileiros; pelo contrário, sou

brasileira, defendo os brasileiros e as brasileiras, os médicos e todos os profissionais.

Não temos  de ter  medo dessa concorrência,  pois  estamos  pensando no bem da

população, principalmente nos mais pobres. Obrigada.

O Deputado Glaycon Franco - Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

DESIGNAÇÃO DE COMISSÕES

- A designação dos membros da Comissão Especial para emitir  parecer sobre a

Indicação nº  76/2013,  do  nome do  Sr.  Gustavo  Horta  Palhares  para  o  cargo  de

Diretor-Geral da Autarquia Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de

Belo Horizonte foi publicada na edição anterior.

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição nºs 51 e 52/2013,

do Deputado Pinduca Ferreira e outros, que alteram, respectivamente, o “caput” dos
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arts.  187  e  186  da  Constituição  do  Estado,  estendendo  para  os  detentores  de

mandato eletivo o dever de assistência à saúde, incluindo o transporte de doentes

dentre as ações e serviços de saúde de relevância pública e autorizando a prestação

de serviço de transporte de doentes para hospitais e clínicas por pessoa física ou

associação privada. Pelo BTR: efetivos - Deputados Carlos Mosconi e Luiz Henrique;

suplentes - Deputados Glaycon Franco e Doutor Wilson Batista; pelo BAM: efetivo -

Deputado Duilio de Castro; suplente - Deputada Rosângela Reis; pelo PT: efetivo -

Deputado Elismar Prado; suplente - Deputado Adelmo Carneiro Leão; pelo PMDB:

efetivo  -  Deputado  Adalclever  Lopes;  suplente  -  Deputado  Sávio  Souza  Cruz.

Designo. Às Comissões.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Projeto de Lei nº 3.910/2013 ao Projeto de Lei nº 3.909/2013, ambos do

Deputado Celinho do Sinttrocel, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 15 de maio de 2013.

José Henrique, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência,  nos  termos  do  inciso  IV  do  art.  180  do  Regimento  Interno  e

considerando a aprovação, em 1º turno, do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº

3.531/2012, do Deputado Carlos Pimenta, que cria exposição de artes anual realizada

por artistas com síndrome de Down no âmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências,  determina o arquivamento, por perda de objeto, do Projeto de Lei nº

3.611/2012,  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara,  que  institui  a  Política  Estadual  de

Educação sobre a Síndrome de Down no Estado e dá outras providências.

Mesa da Assembleia, 15 de maio de 2013.

José Henrique, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

A Presidência vai ler decisão da Mesa (- Lê):

“DECISÃO DA MESA

A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição

que lhe confere o art. 74 do Regimento Interno e considerando:

a  solicitação  do  Líder  do  PMDB  de  alteração  na  composição  da  Comissão
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Extraordinária de Integração ao Parlamento do Mercosul, instituída por Decisão da

Mesa publicada na edição de 3/3/2011 do “Diário do Legislativo”:

DECIDE:

Art. 1º - A Comissão Extraordinária de Integração ao Parlamento do Mercosul passa

a ser constituída pelos seguintes Deputados:

Tadeu Martins Leite - Coordenador;

Gustavo Valadares;

Tiago Ulisses;

Luiz Humberto Carneiro;

Ivair Nogueira.

Art. 2º - Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de maio de 2013

Dinis Pinheiro - José Henrique - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon

Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.”.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.736 e 4.737, 4.741 a

4.749, 4.751 a 4.755, 4.762 a 4.768 e 4.776/2013, da Comissão de Direitos Humanos,

4.738 a 4.740, 4.761 e 4.773 a 4.775/2013, da Comissão de Defesa do Consumidor,

4.750  e  4.777/2013,  da  Comissão  de  Turismo,  4.756  a  4.760  e  4.772/2013,  da

Comissão  de  Segurança  Pública,  4.769/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com

Deficiência, e 4.770 e 4.771/2013, da Comissão de Combate ao Crack.  Publique-se

para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pelas  Comissões  de  Fiscalização  Financeira  -  aprovação,  na  8ª

Reunião  Ordinária,  em  8/5/2013,  do  Projeto  de  Resolução  nº  3.965/2013,  da

Comissão de Fiscalização Financeira; de Segurança Pública (2) - aprovação, na 6ª

Reunião Extraordinária, em 8/5/2013, do Requerimento nº 4.618/2013, do Deputado

Cabo Júlio; e aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 14/5/2013, do Requerimento

nº 4.631/2013, do Deputado Ivair Nogueira; de Transporte - aprovação, na 6ª Reunião
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Ordinária, em 14/5/2013, dos Requerimentos nºs 4.600/2013, do Deputado Alencar da

Silveira  Jr.,  4.603/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  4.626/2013,  do

Deputado Mário Henrique Caixa, 4.627/2013, do Deputado Adelmo Carneiro Leão,

4.638/2013, do Deputado Duarte Bechir, e 4.639 a 4.641/2013, do Deputado Anselmo

José Domingos; de Administração Pública - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em

14/5/2013,  do  Requerimento  nº  4.634/2013,  da  Comissão  Especial  para  emitir

Parecer sobre a Indicação do Nome de Fábio Caldeira Castro Silva para o Cargo de

Ouvidor-Geral  do  Estado;  e  de  Combate  ao  Crack  -  aprovação,  na  6ª  Reunião

Ordinária, em 15/5/2013, do Projeto de Lei nº 3.849/2013, do Deputado Antônio Lerin;

e  pelo Deputado João Vítor  Xavier  -  sua filiação ao PSDB a partir  de  27/4/2013

(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos da Deputada Liza Prado (2) em que

solicita a retirada de tramitação dos Projetos de Lei nºs 4.016/2013 e 3.358/2012; e

dos  Deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  solicita  a  retirada  de  tramitação  do

Projeto  de  Lei  nº  3.615/2012,  e  Gilberto  Abramo  em  que  solicita  a  retirada  de

tramitação do Projeto de Lei nº 3.156/2012 (Arquivem-se os projetos.); nos termos do

inciso  XXXII  do  art.  232  do  Regimento  Interno,  requerimento  do  Deputado  Arlen

Santiago em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.880/1985; e, nos

termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados

Dalmo Ribeiro Silva e outros em que solicitam a convocação de reunião especial para

homenagear o Colégio Loyola, do Município de Belo Horizonte, pelos 70 anos de sua

fundação, e Pompílio Canavez e outros em que solicitam a convocação de reunião

especial para comemorar os 70 anos da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT -, e

da Deputada Rosângela Reis e do Deputado Duarte Bechir e outros em que solicitam

a convocação de reunião especial  para comemorar o Dia Nacional  da Defensoria

Pública.

O Sr.  Presidente -  Requerimento do Deputado Hely Tarqüínio em que solicita a

constituição de Comissão de Representação para participar da 55ª Festa Nacional do

Milho - Fenamilho -, a se realizar no período de 20 a 24 de maio de 2013, em Patos
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de Minas. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XIV do

art. 232 do Regimento Interno e designa os Deputados Hely Tarqüínio, Bosco e Deiró

Marra para comporem a referida comissão.

Questão de Ordem

O Deputado Ulysses Gomes - Sr. Presidente, diante da situação, gostaria de pedir

encerramento, de plano, desta reunião por não haver quórum.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a especial de amanhã, dia 16, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 136/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Esportiva e Recreativa Judô São Geraldo -

AERJSG -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 136/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Esportiva e Recreativa Judô São Geraldo - AERJSG -, com sede no Município de

Belo  Horizonte,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

beneficente, que tem como escopo a difusão da prática desportiva do judô.

Com esse propósito, a instituição incentiva a prática do judô como esporte olímpico,
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promovendo a socialização e a inclusão social por meio dessa modalidade esportiva,

além  de  estabelecer  parcerias  para  a  prática  dessa  atividade  em  seus  espaços

pedagógicos, esportivos, culturais e sociais.

Cabe ressaltar que a prática de atividades desportivas traz benefícios individuais e

sociais,  pois contribui  para a formação física e psíquica dos indivíduos e reduz a

probabilidade do aparecimento de doenças. Especialmente na adolescência, quando

os jovens podem ser influenciados por hábitos prejudiciais, o esporte se reveste de

indiscutível  importância,  prestando  grande  contribuição  ao  desenvolvimento  da

sociedade.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Associação Esportiva

e Recreativa Judô São Geraldo, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 136/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Ulysses Gomes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.472/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a entidade Ambiente Sociocultural-Recreativo Ara-Acá

Ara-Aça Ara-Açã, com sede no Município de São Lourenço.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.472/2011 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Ambiente Sociocultural-Recreativo Ara-Acá Ara-Aça Ara-Açã, com sede no Município
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de São Lourenço, pessoa jurídica de direito  privado,  sem fins lucrativos, que tem

como  escopo  a  construção  de  um  ambiente  que,  naturalmente,  transforme  em

realizações o potencial existente em todos, com vistas à efetiva evolução humana.

Por  meio  de  atividades  desenvolvidas  de  forma  holística  e  multidisciplinar,  a

instituição busca o desenvolvimento da saúde física, do equilíbrio emocional e mental;

cria  meios  para  o  crescimento  da  pessoa  como  ser  humano,  aprendendo  a  se

organizar  e a viver  em sociedade para  melhorar  a qualidade da vida;  promove a

cultura,  a  educação,  a  saúde,  a  segurança  alimentar  e  nutricional;  defende  a

conservação do patrimônio  cultural,  histórico  e  artístico e  a  preservação do meio

ambiente.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade a adequação do nome da entidade ao previsto em seu

estatuto.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida entidade na busca

de  uma  sociedade  mais  harmônica,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°2.472/2011, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2013.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.852/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Recreativa da Melhor Idade -  Armi -,  com sede no

Município de Serra dos Aimorés.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  14/3/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.852/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Recreativa da Melhor Idade - Armi -, com sede no Município de Serra dos

Aimorés.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, nos arts. 8º e 30, que

as  atividades  de  seus  diretores,  conselheiros,  associados,  benfeitores  ou

equivalentes não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer

lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e, no art. 34, que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com

personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.852/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Gustavo Perrella - Luiz Henrique - Duilio de

Castro - Dalmo Ribeiro Silva - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.921/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de utilidade pública a Associação Clube dos Cavaleiros de Minas Novas,

com sede no Município de Minas Novas.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.921/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Clube dos  Cavaleiros  de  Minas  Novas,  com sede no Município  de  Minas  Novas,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a defesa

dos interesses dos produtores de equinos, asininos e muares.

Com  esse  propósito,  a  instituição  incentiva  a  melhoria  da  genética  e  a

comercialização  desses  animais  e  promove  a  realização  de  shows  e  eventos

artísticos e culturais ligados à vida rural.

Além disso, realiza atividades voltadas para a saúde, educação e assistência social;

zela pela proteção da família,  da  infância,  da  maternidade,  da  adolescência e da

terceira idade; ampara crianças e adolescentes carentes; promove a habilitação, a

reabilitação e a integração das pessoas com deficiência à vida comunitária; fomenta o

desenvolvimento  da  arte  e  da  cultura;  incentiva  a  educação  ambiental  e  a

preservação do meio ambiente; orienta sobre a conservação do patrimônio histórico,

artístico e cultural da região.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Clube  dos

Cavaleiros  de  Minas Novas,  consideramos meritória  a  iniciativa de lhe outorgar  o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.921/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.925/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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declarar de utilidade pública a Associação Ebenézer, com sede no Município de Nova

Serrana.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.925/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Ebenézer,  com  sede  no  Município  de  Nova  Serrana,  pessoa  jurídica  de  direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a prestação de assistência social a

pessoas carentes.

Com esse propósito, a instituição promove a defesa dos interesses e direitos de

crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência;  desenvolve ações para

atender  às  demandas  sociais  nas  áreas  de  educação,  saúde,  desenvolvimento

econômico e meio ambiente; fomenta a solidariedade humana; zela pela proteção da

saúde da família, da maternidade e da infância; combate a fome e a pobreza; executa

serviço  de  radiodifusão  comunitária,  buscando  a  divulgação  de  ideias,  elementos

culturais, tradições e hábitos da comunidade e a prestação de serviços de utilidade

pública.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Ebenézer em

prol  da  comunidade  de  Nova  Serrana,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.925/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.933/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa
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declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural  de  Capoeira  Angola  -  BHZ

Connection, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/4/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.933/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural de Capoeira Angola - BHZ Connection, com sede no Município

de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 27, parágrafo

único,  que  seus  Diretores,  Conselheiros,  associados,  instituidores,  benfeitores  ou

equivalentes não são remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens

ou benefícios,  a qualquer  título ou forma;  e,  no art.  29,  que,  na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com

personalidade  jurídica,  atividades  no  Estado  e  registro  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.933/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gustavo Perrella - Luiz

Henrique - Duilio de Castro - André Quintão.



809
____________________________________________________________________________

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.935/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária de Comunicação, com sede no Município de União

de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/4/2013  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.935/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  de  Comunicação,  com  sede  no  Município  de  União  de

Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição  determina,  no  art.  4º,  que  as

atividades  de  seus  dirigentes  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o

recebimento de lucros, dividendos, vantagens ou bonificações; e, no art. 21, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere de fins não econômicos.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova  redação  ao  art.  1º  da  proposição,  para  adequar  o  nome  da  entidade  ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.935/2013 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de

Comunicação de União de Minas - Accum -,  com sede no Município de União de

Minas.”.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  Luiz Henrique, relator - Gustavo Perrella - Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.941/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duilio de Castro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  o  Instituto  de  Desenvolvimento  Sustentável  e  Apoio  à  Pessoa

Humana de Ribeirão das Neves.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/4/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.941/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Apoio à Pessoa Humana de Ribeirão das

Neves.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, no

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, com a finalidade

de acrescentar a informação de que o Município de Ribeirão das Neves é a sede da

entidade.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.941/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Desenvolvimento

Sustentável e Apoio à Pessoa Humana de Ribeirão das Neves - Instituto Idap -, com

sede no Município de Ribeirão das Neves.”.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Gustavo Perrella - Duilio de

Castro - Luiz Henrique - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.969/2013

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Rômulo  Viegas,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Cataguasense de Proteção aos

Animais, com sede no Município de Cataguases.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.969/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cataguasense de Proteção aos  Animais,  com sede  no Município  de  Cataguases,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a defesa

dos animais .

Com esse propósito, a instituição proporciona assistência e proteção aos animais;

organiza abrigo, assistência veterinária e hospitalar para os animais abandonados;

zela pela prevenção de abusos, maus-tratos e atos de crueldade contra os animais,

cobrando a punição de seus autores, na forma da lei; confere prêmios a quem se

distinguir  por  ações  ou  inventos  destinados  à  proteção  dos  animais;  promove

campanhas  educativas  para  a  conscientização  das  pessoas  com  relação  à  boa

convivência com os animais.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  Associação,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.969/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Rômulo Veneroso, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.979/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duilio de Castro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública  a  Associação Núcleo  de Inclusão e  Cidadania,  com sede  no

Município de Sabará.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  26/4/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado



813
____________________________________________________________________________

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.979/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Núcleo de Inclusão e Cidadania, com sede no Município de Sabará.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  32,  que as

atividades de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou

equivalentes  não  serão  remuneradas;  e,  no  art.  38,  que,  na  hipótese  de  sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.979/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Gustavo Perrella - Duilio de

Castro - Luiz Henrique - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.987/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar  de  utilidade  pública  a  entidade  Farroupilha  Futebol  Clube,  com  sede  no

Município de Contagem.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  26/4/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.987/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Farroupilha Futebol Clube, com sede no Município de Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 66, parágrafo

único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a entidade congênere, legalmente constituída e detentora do título de utilidade pública

estadual;  e,  no  art.  77,  §  1º,  que  as  atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros,

associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.987/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Luiz Henrique - Duilio de

Castro - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.989/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública o Centro de Alto Desenvolvimento Solidário - Cades -,

com sede no Município de Contagem.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  26/4/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.989/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro  de  Alto  Desenvolvimento  Solidário  -  Cades  -,  com  sede  no  Município  de

Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  27,  que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no  art.  33,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.989/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Gustavo  Perrella  -  Luiz

Henrique - Duilio de Castro - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.316/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Zé  Maia,  a  proposição  em  epígrafe  dispõe  sobre  a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Pedra do Anta o trecho que especifica.

A matéria foi analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
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que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou; e pela Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras  Públicas,  que  opinou  por  sua  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Cabe agora a este órgão colegiado emitir seu parecer, em cumprimento do disposto

no art. 188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.316/2012 desafeta o bem público constituído pelo trecho da

Rodovia MG-120 compreendido entre os Kms 18 e 19.

Em seu art. 2º, autoriza a doação do trecho ao Município de Pedra do Anta para a

instalação de via urbana, que integrará o perímetro urbano local, o que não altera a

natureza jurídica do referido bem, que permanecerá como de uso comum do povo,

inserido na comunidade como meio de passagem pública.

Estabelece,  ainda,  no  art.  3º,  que,  se o donatário  não der  ao bem a finalidade

prevista na proposição no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, o trecho reverterá ao patrimônio do Estado.

A transferência de domínio de patrimônio público necessita de autorização do Poder

Legislativo, por exigência do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Esse dispositivo determina que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

O Substitutivo  nº  1,  apresentado pela  Comissão de Constituição e  Justiça,  tem

como finalidade promover a retificação da informação sobre o trecho a ser repassado

ao Município, por solicitação da Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações

Institucionais, além da adequação do texto do projeto à técnica legislativa.

Após análise, percebe-se que a proposição em exame atende aos preceitos legais

que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não cria despesas

para o erário e não acarreta repercussão na Lei Orçamentária. Pode, portanto, ser

transformada em lei.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.316/2012, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2013.

Zé  Maia,  Presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Tiago  Ulisses  -  Ulysses

Gomes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.815/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.815/2013 visa autorizar

o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Cachoeira  de  Minas  o  imóvel  que

especifica.

Aprovada no 1º turno, a proposição retorna agora a este órgão colegiado a fim de

receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art.

102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.815/2013 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Cachoeira de Minas o imóvel constituído pela área de 1.500m²,

situado  nesse  Município,  para  que  seja  destinado  à  instalação  das  Secretarias

Municipais de Educação e de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, de museu municipal

e de espaço para apresentações culturais, de oficinas de arte cênicas, de centro de

artesanato e de laboratório de informática.

O art. 2º da proposição determina a reversão do bem ao patrimônio do Estado se,

no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece que essa autorização se

tornará sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o donatário não houver

procedido ao registro do imóvel; e o art. 4º dispõe que o Município encaminhará à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove

a destinação do imóvel, conforme estabelecido nessa autorização.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia
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Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  versam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.815/2013, no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2013.

Zé  Maia,  Presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Ulysses  Gomes  -  Tiago

Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.631/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.631/2011, de autoria do Deputado Arlen Santiago, que altera

dispositivos da Lei n° 15.975, de 12 de janeiro de 2006, que cria o Fundo Estadual de

Cultura  -  FEC - e dá outras  providências,  foi  aprovado no 2° turno,  na forma do

Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.631/2011

Altera a Lei n° 17.615, de 4 de julho de 2008, que dispõe sobre a concessão de

incentivo  fiscal  com  o  objetivo  de  estimular  a  realização  de  projetos  culturais  no

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 7° da Lei n° 17.615, de 4 de julho de 2008, passa a vigorar com a
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seguinte redação:

“Art.  7° - O valor dos recursos deduzidos na forma do art. 3°, bem como o dos

recursos repassados na forma do inciso II do § 1° do art. 5°, será de, no máximo, 80%

(oitenta por cento) do total dos recursos destinados ao projeto pelo incentivador, o

qual deverá integralizar o restante a título de contrapartida, nos termos definidos em

regulamento, observado o disposto no art. 18-A.”.

Art. 2° - O inciso VI do art. 8° da Lei n° 17.615, de 2008, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8° - (...)

VI - preservação e restauração do patrimônio material, inclusive o arquitetônico, o

paisagístico e o arqueológico, e do patrimônio imaterial, inclusive folclore, artesanato

e gastronomia;”.

Art. 3° - A Lei n° 17.615, de 2008, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 18-A:

“Art. 18-A - Do exercício de 2013 a 31 de dezembro de 2016, o valor dos recursos

deduzidos na forma do art. 3°, bem como dos recursos repassados na forma do inciso

II do § 1° do art. 5°, será, no máximo, de:

I - 99% (noventa e nove por cento) do total de recursos destinados ao projeto pelo

incentivador para as empresas a que se refere o inciso I do § 1° do art. 3° desta lei;

II - 97% (noventa e sete por cento) do total de recursos destinados ao projeto pelo

incentivador para as empresas a que se refere o inciso II do § 1° do art. 3° desta lei;

III - 95% (noventa e cinco por cento) do total de recursos destinados ao projeto pelo

incentivador para as empresas a que se refere o inciso III do § 1° do art. 3° desta lei.

Parágrafo único - O incentivador deverá integralizar o restante dos recursos a que

se  referem os  incisos  I  a  III  do  “caput”  a  título  de  contrapartida,  nos  termos  de

regulamento.”.

Art. 4° - As alterações promovidas pelo art. 3° desta lei não se aplicam aos projetos

culturais  cuja  declaração  de  incentivo,  nos  termos  de  regulamento,  tenha  sido

protocolizada na Secretaria de Estado de Fazenda até o dia anterior ao da publicação

desta lei.

Art.  5°  -  O  Poder  Executivo,  em  articulação  com  a  Assembleia  Legislativa,  os

Municípios e a sociedade civil,  avaliará o resultado das alterações promovidas por
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esta lei ao final do terceiro ano de sua vigência.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.402/2011

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n°  2.402/2011,  de  autoria  do  Deputado  Rômulo  Viegas,  que

autoriza o Estado a doar ao Município de São João del-Rei o imóvel que especifica e

dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.402/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São João del-Rei o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São João del-Rei

imóvel com área de 839,60m2 (oitocentos e trinta e nove vírgula sessenta metros

quadrados), situado naquele Município, registrado sob o n° 12.209, a fls. 138 do Livro

3-K, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São João del-Rei.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" destina-se ao funcionamento

da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac - de São João del-

Rei.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2013.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Zé Maia.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.573/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.573/2011, de autoria do Deputado Gustavo Valadares, que

confere  ao  Município  de  Itabira  o  título  de  Capital  Estadual  do  Tropeirismo,  foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.573/2011

Confere ao Município de Itabira o título de Capital Estadual do Tropeirismo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  conferido  ao  Município  de  Itabira  o  título  de  Capital  Estadual  do

Tropeirismo.

Art. 2° - Cabe ao Poder Executivo, no âmbito de sua competência constitucional e

legal, proceder a estudos e tomar as providências necessárias para a efetivação da

titularidade prevista no art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.252/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.252/2012, de autoria do Governador do Estado, que altera a

Lei  nº  15.467,  de  13  de  janeiro  de  2005,  que  institui  as  carreiras  do  Grupo  de

Atividades de Cultura do Poder Executivo, e dá outras providências, foi aprovado no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.252/2012

Altera a Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005, que institui as carreiras do Grupo

de Atividades de Cultura do Poder Executivo, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam acrescentados ao art. 1º da Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005,

os seguintes incisos XV e XVI:

“Art. 1º - (...)

XV - Analista de TV;

XVI - Técnico de TV.”.

Art. 2º - O inciso III do art. 3º da Lei nº 15.467, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

III - na Fundação TV Minas - Cultural e Educativa - TV Minas, cargos das carreiras

de:

a) Analista de TV;

b) Técnico de TV;

c) Auxiliar de Cultura;”.

Art. 3º - O inciso I do art. 8º da Lei nº 15.467, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8º - (...)

I - trinta ou quarenta horas, conforme definido no edital do concurso público, para os

cargos das carreiras de Gestor de Cultura, Técnico de Cultura, Analista de Gestão

Artística,  Técnico  de  Gestão  Artística,  Analista  de  Gestão,  Proteção  e  Restauro,

Técnico de Gestão, Proteção e Restauro, Analista de TV e Técnico de TV;”.

Art. 4º - Os incisos I e II do art. 10 da Lei nº 15.467, de 2005, passam a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 10 - (...)

I - nível superior, conforme edital do concurso público, para as carreiras de Gestor

de  Cultura,  de  Analista  de  Gestão  Artística,  de  Analista  de  Gestão,  Proteção  e

Restauro e de Analista de TV, e nível superior ou registro em órgão competente da



823
____________________________________________________________________________

profissão para as carreiras de Professor de Arte, de Músico Instrumentista, de Músico

Cantor e de Bailarino;

II - nível intermediário, conforme edital do concurso público, para as carreiras de

Técnico  de  Cultura,  de  Técnico  de  Gestão,  Proteção  e  Restauro,  de  Técnico  de

Gestão Artística e de Técnico de TV;”.

Art. 5º - Ficam transformados cento e vinte e quatro cargos da carreira de Gestor de

Cultura, instituída pela Lei nº 15.467, de 2005, lotados na TV Minas, em cento e vinte

e quatro cargos da carreira de Analista de TV.

Parágrafo único - Em função das transformações de cargos de que trata o “caput”, a

quantidade de cargos da carreira de Gestor de Cultura, constante no item I.1.1 do

Anexo I da Lei nº 15.467, de 2005, passa a ser: “182”.

Art. 6º - Ficam transformados cento e setenta e um cargos da carreira de Técnico

de Cultura, instituída pela Lei nº 15.467, de 2005, lotados na TV Minas, em cento e

setenta e um cargos da carreira de Técnico de TV.

Parágrafo único - Em função das transformações de cargos de que trata o “caput”, a

quantidade de cargos da carreira de Técnico de Cultura, constante no item I.1.2 do

Anexo I da Lei nº 15.467, de 2005, passa a ser: “171”.

Art. 7º - Ficam cinco cargos correspondentes às funções públicas da carreira de

Gestor de Cultura e seis cargos correspondentes às funções públicas da carreira de

Técnico  de  Cultura,  cujos  detentores  tiverem  sido  efetivados  em  decorrência  do

disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição do Estado, acrescentados pela Emenda à Constituição nº 49, de 13 de

junho de 2001, transformados, respectivamente, em cinco cargos de Analista de TV e

em seis cargos de Técnico de TV, lotados na TV Minas.

Art. 8º - Ficam acrescentados ao Anexo I da Lei nº 15.467, de 2005, os itens I.1.5 e

I.1.6, na forma do Anexo I desta lei.

Art. 9º - Ficam acrescentados ao Anexo II da Lei nº 15.467, de 2005, os itens II.1.5

e II.1.6, na forma do Anexo II desta lei.

Art. 10 - O item III.1 do Anexo III da Lei nº 15.467, de 2005, passa a vigorar na

forma do Anexo III desta lei.

Art. 11 - Ficam acrescentados ao Anexo VII da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de
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2005, os itens VII.1.5 e VII.1.6, na forma do Anexo IV desta lei.

Art. 12 - O servidor que teve seu cargo transformado nos termos dos arts. 5º, 6º e

7º desta lei será posicionado no mesmo nível e no mesmo grau em que se encontrar

na data de publicação desta lei.

Art. 13 - Ficam criados, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão

de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, os seguintes

cargos destinados à TV Minas:

I - um cargo de Diretor Executivo;

II - um cargo de Diretor da Administração Superior;

III - noventa e três cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração

Autárquica e Fundacional do Poder Executivo.

Art. 14 - Ficam extintos, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão

de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 2007, seis cargos lotados na TV

Minas.

Art. 15 - Ficam criadas e destinadas à TV Minas:

I - cento e quarenta e cinco funções gratificadas - FGIs -, de que trata o art. 8º da

Lei Delegada nº 175, de 2007;

II - quatorze gratificações temporárias estratégicas - GTE -, de que trata o art. 12 da

Lei Delegada nº 175, de 2007.

Art. 16 - Em função do disposto nos arts. 13, 14 e 15, o item V.33 do Anexo V da Lei

Delegada nº 175, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo V desta lei.

Art. 17 - Os cargos, funções gratificadas e gratificações temporárias estratégicas

transformados, extintos e criados por esta lei serão identificados em decreto.

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2013.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Zé Maia.

ANEXO I

(a que se refere o art. 8º da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 41, 43 e 45 da Lei nº

15.467, de 13 de janeiro de 2005)
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Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Cultura

I.1 - SEC, FAOP e TV MINAS:

(...)

I.1.5 - Analista de TV

Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais

*  -  A Estrutura  da  Carreira  de  Analista  de  TV,  carga  horária  30  ou  40  horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 17.5.2013.

I.1.6 - Técnico de TV

Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais

*  -  A Estrutura  da  Carreira  de  Técnico  de  TV,  carga  horária  30  ou  40  horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 17.5.2013.

ANEXO II

(a que se refere o art. 9º da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 4º da Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005)

Atribuições dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de Cultura

II.1 - SEC, FAOP e TV MINAS

(...)

II.1.5  -  Analista  de  TV:  elaborar,  coordenar  e  executar  programas,  projetos  e

atividades administrativas e/ou de natureza técnica na TV Minas, que visem à gestão

do conteúdo da programação cultural e educativa e à difusão de conteúdo sem fins

comerciais,  para  consecução  da  política  estadual  estabelecida  para  a  televisão

cultural e educativa, conforme as competências de sua respectiva área de atuação,

sob direção.

II.1.6  -  Técnico  de  TV:  auxiliar  e/ou  executar  atividades  administrativas  e/ou  de

natureza técnica na TV Minas,  que visem à gestão do conteúdo da programação

cultural e educativa e à difusão de conteúdo sem fins comerciais, para consecução da

política  estadual  estabelecida  para  a  televisão  cultural  e  educativa,  conforme  as

competências de sua respectiva área de atuação, sob coordenação.”.

ANEXO III

(a que se refere o art. 10 da Lei nº , de de de 2013)
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“ANEXO III

(a que se refere o § 5º do art. 48 da Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005)

Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição nº 49,

de 2001, e de Funções Públicas não Efetivadas

III.1 - SEC, FAOP e TV MINAS

* - O Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição

nº 49, de 2001, e de Funções Públicas não Efetivadas da SEC, FAOP e TV MINAS foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 17.5.2013.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 11 da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO VII

(a que se refere o inciso VII do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

Tabelas de Vencimento Básico dos Servidores das Carreiras do Grupo de Atividades

de Cultura

VII.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE ESTADO DE CULTURA - SEC -,  FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO -

FAOP - E FUNDAÇÃO TV MINAS - CULTURAL E EDUCATIVA - TV MINAS

(...)

VII.1.5 - CARREIRA DE TÉCNICO DE TV

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A carreira de Técnico de TV, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 17.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A carreira de Técnico de TV, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 17.5.2013.

VII.1.6 - CARREIRA DE ANALISTA DE TV

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A carreira de Analista de TV, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 17.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A carreira de Analista de TV, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no
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“Diário do Legislativo”, de 17.5.2013.

ANEXO V

(a que se refere o art. 16 da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada nº

175, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS E DE GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS

ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

(...)

V.33 - FUNDAÇÃO TV MINAS - CULTURAL E EDUCATIVA - TV MINAS

V.33.1 - CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

* - O quadro com a denominação, quantitativo, código e vencimento dos cargos em

comissão  da  Administração  Superior  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

17.5.2013.

V.33.2  -  QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO - DAI

*  -  O quadro  com a  espécie,  nível  e  quantitativo  de  cargos  de  provimento  em

comissão do Grupo de Direção e Assessoramento - DAI foi publicado no “Diário do

Legislativo”, de 17.5.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS - FGI

*  -  O  quadro  com  a  espécie,  nível  e  quantitativo  de  Funções  Gratificadas  foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 17.5.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS - GTE

*  -  O  quadro  com  a  espécie,  nível  e  quantitativo  de  Gratificações  Temporárias

Estratégicas - GTE foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 17.5.2013.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.412/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  3.412/2012,  de  autoria  do  Deputado  Gilberto  Abramo,  que

institui  o  Dia  Estadual  da  Conscientização  para  Doação  de  Leite  Humano,  foi

aprovado em turno único, na forma do Substitutivo n° 1.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.412/2012

Institui a Semana Estadual de Conscientização para Doação de Leite Humano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - Fica instituída a Semana Estadual de Conscientização para Doação de

Leite Humano, a ser comemorada na semana de 19 a 25 de maio.

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

Sala das Comissões, 15 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.826/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.826/2013, de autoria do Governador do Estado, que autoriza o

Poder  Executivo  a  conceder  incentivo  financeiro  às  pessoas  físicas,  nacionais  ou

estrangeiras, para os fins que menciona, foi aprovado em turno único, na forma do

Substitutivo n° 2, com a Emenda n° 11.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.826/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  conceder  incentivo financeiro à  pessoa física  que

desenvolva projeto de negócio de base tecnológica no Estado e dá outra providência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivo financeiro à pessoa

física,  nacional  ou  estrangeira,  que  desenvolva  projeto  de  negócio  de  base

tecnológica no Estado, observadas as disposições contidas nesta lei.
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§ 1° - Para os efeitos desta lei, considera-se projeto de negócio de base tecnológica

aquele voltado para a constituição de empresa de base tecnológica -  EBT -,  nos

termos da Lei n° 17.348, de 17 de janeiro de 2008.

§  2°  -  O incentivo  financeiro  será  concedido por  meio  de  atividades  e  projetos

definidos no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - que atendam aos

objetivos estabelecidos nesta lei.

§ 3° - A concessão do incentivo financeiro será precedida de edital de seleção de

projetos e será formalizada em instrumento jurídico adequado.

§ 4° - O incentivo financeiro poderá ser concedido a título de bolsa, antecipação de

pagamento ou reembolso de despesas realizadas, ao longo do desenvolvimento do

projeto ou ao seu final.

§ 5° - A continuidade da concessão de recursos fica sujeita à avaliação do projeto,

podendo o Estado suspender temporária ou definitivamente os pagamentos caso se

constate  que  o  projeto  não  está  se  desenvolvendo  satisfatoriamente  ou  que  o

beneficiário descumpriu total ou parcialmente suas obrigações.

Art.  2°  -  Compete  ao  Escritório  de  Prioridades  Estratégicas,  criado  pela  Lei

Delegada n° 181, de 28 de janeiro de 2011, coordenar, acompanhar e fiscalizar o

processo de concessão de incentivo instituído por esta lei.

Parágrafo único - Na hipótese de extinção do Escritório de Prioridades Estratégicas,

as  atribuições  previstas  no  “caput”  serão  exercidas  por  órgão  ou  entidade  com

atribuições  afetas  às  áreas  de  incentivo  à  inovação  tecnológica  e  ao

empreendedorismo.

Art. 3° - O incentivo financeiro de que trata esta lei tem como objetivos:

I - fomentar o empreendedorismo tecnológico no Estado;

II  -  estimular o desenvolvimento da inovação tecnológica no ambiente produtivo,

promovendo a cultura de inovação no Estado;

III - promover a agregação de valor na atividade econômica, por meio do fomento a

negócios de maior valor e conteúdo tecnológico;

IV - apoiar a criação de EBTs no Estado.

Art. 4° - O Poder Executivo especificará em regulamento:

I - os critérios de aprovação dos projetos de que trata esta lei;
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II  -  as  condições  para  o  credenciamento  das  pessoas  físicas,  nacionais  ou

estrangeiras, interessadas em receber o incentivo;

III - as condições operacionais para o pagamento do incentivo, bem como as formas

de controle e de fiscalização da utilização dos recursos pelo beneficiário;

IV - a contrapartida mínima a ser oferecida pelo beneficiário do incentivo.

Art. 5° - Fica vedada a concessão do incentivo financeiro de que trata esta lei a

autoridade pública do Estado ou a seu cônjuge, companheiro ou parente em linha

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive.

Art.  6°  -  O  beneficiário  do  incentivo  não  poderá  empregá-lo  no  pagamento  de

passagens e diárias a militares, servidores ou empregados públicos, integrantes do

quadro de pessoal da administração pública direta ou indireta, salvo se permitido por

legislação específica.

Art. 7° - Os registros das transferências de recursos efetuadas com base nesta lei,

bem  como  os  indicadores  dos  resultados  de  sua  aplicação,  serão  consolidados

anualmente no Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais.

Art.  8°  -  A EBT  constituída  no  Estado  a  partir  do  desenvolvimento  de  projeto

incentivado na forma desta lei poderá receber o apoio financeiro para a criação e o

desenvolvimento de produtos e processos inovadores previsto na Lei n° 17.348, de

2008.

Art. 9° - Fica acrescentado à Lei n.° 16.760, de 10 de julho de 2007, o seguinte art.

3°-A:

“Art.  3°-A -  O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.  -  BDMG - está

autorizado a operar diretamente o Credpop para:

I - conceder financiamento orientado a:

a) pessoa física, nacional ou estrangeira, que desenvolva projeto voltado para a

constituição de empresa de base tecnológica - EBT - no Estado, definida na Lei n°

17.348, de 17 de janeiro de 2008;

b) - EBT constituída ou em operação no Estado;

II  -  realizar  aplicações em fundos  de investimento  em participações,  em fundos

mútuos de investimento em empresas emergentes e em fundos de investimento de

que trata  o art.  23 da Lei  federal  n°  10.973,  de 2 de dezembro de 2004,  com o
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objetivo de apoiar a criação e o desenvolvimento de EBTs no Estado.".

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.058/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.058/2013, de autoria da  Mesa da Assembleia, que dispõe

sobre a concessão da licença-paternidade na Assembleia Legislativa, sobre a revisão

anual dos vencimentos e proventos de seus servidores referente ao ano de 2013,

altera dispositivos da Lei nº 17.590, de 20 de junho de 2008, que institui o Adicional

de  Desempenho  -  ADE  -  no  âmbito  da  Assembleia  Legislativa  e  dá  outras

providências, foi aprovado no 2º turno, com a Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.058/2013

Dispõe  sobre  a  concessão  da  licença-paternidade  na  Assembleia  Legislativa  e

sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos de seus servidores referente ao

ano de 2013, altera dispositivos da Lei nº 17.590, de 20 de junho de 2008, que institui

o Adicional de Desempenho - ADE - no âmbito da Assembleia Legislativa, extingue a

assistência complementar  à saúde prestada pelo Fundo de Apoio  Habitacional  da

Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fundhab  -  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A licença-paternidade,  prevista  no  inciso  XIX  do  “caput”  do  art.  7º  da

Constituição da República,  corresponde,  no  âmbito  da Assembleia  Legislativa,  ao

período de quinze dias consecutivos, nos termos de regulamento.

Parágrafo  único  -  A licença-paternidade  é  assegurada  ao  servidor  em  caso  de

adoção ou guarda judicial para fins de adoção.
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Art. 2º - O valor do índice básico utilizado para o cálculo da tabela de vencimentos

básicos dos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa, previsto no art. 5º da

Lei  nº  16.833,  de  20  de  julho  de  2007,  fica  reajustado  em  6,59%  (seis  vírgula

cinquenta e nove por cento), passando a ser de R$513,25 (quinhentos e treze reais e

vinte e cinco centavos), a partir de 1º de abril de 2013, nos termos do art. 2º da Lei nº

19.838, de 2 de dezembro de 2011.

Art. 3º - O disposto no art. 2º desta lei não se aplica:

I - ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º

e 17 do art. 40 da Constituição da República e sejam reajustados na forma prevista

no § 8º do mesmo artigo;

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

de 2007;

III - ao valor decorrente da aplicação do limitador a que se refere o art. 2º da Lei nº

18.684, de 28 de dezembro de 2009.

Art. 4º - O § 1º do art. 2º, o inciso II do “caput” do art. 3º e o “caput” do art. 4º da Lei

nº 17.590, de 20 de junho de 2008, passam a vigorar com a redação que segue,

ficando o art. 2º acrescido dos seguintes §§ 7º, 8º e 9º:

“Art. 2º - (…)

§ 1º - É assegurado ao servidor a que se refere o inciso I do “caput” computar os

resultados satisfatórios por ele obtidos nas Avaliações de Desempenho Individual -

ADIs  -  realizadas  na  Assembleia  Legislativa  relativas  ao  ano  de  2004  e  aos

subsequentes.

(...)

§ 7º - Ao servidor a que se refere o inciso I do “caput” fica assegurado o direito à

percepção  de  ADE  eventualmente  adquirido  em  órgão  da  administração  direta,

autárquica ou fundacional do Estado a partir da data de protocolo do requerimento,

nos termos de regulamento.

§ 8º - O servidor a que se refere o inciso I do “caput” que, em virtude de aprovação

em concurso público, for empossado em outro cargo da Assembleia Legislativa fará

jus,  nos  termos  de  regulamento,  ao  cômputo  dos  resultados  satisfatórios  por  ele

obtidos nas ADIs realizadas na Assembleia Legislativa não utilizadas para fins desse
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adicional, observado o disposto no § 1º, dispensado o cumprimento do período de

conclusão de estágio probatório previsto no inciso I do “caput” do art. 3º.

§ 9º - O valor máximo a ser percebido a título de ADE não poderá ultrapassar 70%

(setenta por cento) do vencimento básico do servidor, conforme tabela constante no

Anexo I desta lei, observado o disposto no § 5º.

Art. 3º - (…)

II - obtenção do número suficiente de ADIs com resultado satisfatório, nos termos

da tabela constante no Anexo I desta lei.

(...)

Art. 4º - O valor do ADE corresponde a um percentual não cumulativo, incidente

sobre o vencimento básico do servidor, atribuído nos termos do Anexo I desta lei, de

acordo com o número de ADIs com resultado satisfatório consideradas.”.

Art. 5º - O Anexo I da Lei nº 17.590, de 2008, passa a vigorar na forma do Anexo

desta lei.

Art. 6º - Fica extinta a assistência complementar à saúde prestada pelo Fundo de

Apoio Habitacional da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - Fundhab -,

por meio do plano de autogestão, na forma prevista na Lei nº 14.646, de 24 de junho

de 2003.

§ 1º - É vedada a utilização da assistência complementar a que se refere o “caput”

a  partir  da  data  de  publicação  desta  lei,  assegurado  o  direito  à  conclusão  de

internações hospitalares em curso nessa data aos titulares e aos demais beneficiários

inscritos  sob sua responsabilidade no plano de autogestão  prestado por  meio  do

Fundhab.

§ 2º - O saldo remanescente da conta bancária do Fundhab relativa ao custeio da

assistência  médico-hospitalar  prestada  na  modalidade  autogestão,  com  recursos

financeiros oriundos das contribuições da Assembleia Legislativa e dos beneficiários

dessa assistência,  será  rateado entre  a  Assembleia  Legislativa  e  os  beneficiários

titulares  que,  no  dia  imediatamente  anterior  ao  de  publicação  desta  lei,  estavam

inscritos nesse plano de autogestão.

§ 3º - O saldo remanescente a que se refere o § 2º será apurado após o pagamento

de todas as despesas oriundas da utilização da assistência complementar médico-
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hospitalar  prestada  pelo  Fundhab  por  meio  do  plano  de autogestão,  incluídas  as

despesas referentes às internações hospitalares em curso asseguradas na forma do

§ 1º.

§ 4º - O produto do rateio do saldo remanescente na forma estabelecida no § 3º

será creditado no primeiro dia útil após o dia 24 do mês subsequente ao da quitação

da  última  despesa  faturada,  de  forma  proporcional  aos  valores  recolhidos

individualmente pela Assembleia Legislativa e pelos beneficiários titulares a que se

refere o § 2º, computados desde a data de criação da assistência médico-hospitalar

prestada pelo Fundhab na modalidade autogestão.

§ 5º - Para fins de cálculo do rateio proporcional a que se refere o § 4º, os valores

das contribuições vertidas para o plano de autogestão pela Assembleia Legislativa e

pelos  beneficiários  titulares  a que se refere o  §  2º  serão atualizados  conforme a

tabela de fatores de atualização monetária da Corregedoria do Tribunal de Justiça do

Estado,  a  partir  do  mês  referente  a  cada  contribuição  efetuada  até  o  mês

imediatamente anterior àquele em que se der o efetivo rateio do saldo remanescente,

observado o seguinte procedimento para fins de apuração do valor devido:

I  -  somam-se  as  contribuições  individuais  atualizadas  na  forma  prevista  neste

parágrafo da Assembleia Legislativa e dos beneficiários titulares a que se refere o §

2º;

II  -  somam-se todas as contribuições individuais apuradas na forma prevista no

inciso I;

III - determina-se o valor percentual individual da soma a que se refere o inciso I em

relação à soma total a que se refere o inciso II para cada beneficiário titular e para a

Assembleia Legislativa;

IV - aplica-se o valor percentual individual apurado na forma prevista no inciso III ao

valor do saldo remanescente a que se refere o § 2º, observado o disposto no § 3º.

Art.  7º - O “caput” do art.  4º da Lei nº 14.646, de 2003, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  4º  -  A assistência  complementar  será prestada por  meio  de plano de pré-

pagamento contratado de empresa mantenedora de plano de saúde.”.

Art.  8º  -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  de
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recursos orçamentários da Assembleia Legislativa.

Art. 9º - Ficam revogados:

I - o § 2º do art. 4º da Lei nº 14.646, de 2003;

II - o § 1º do art. 4º da Lei nº 17.590, de 2008.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2013.

Tiago Ulisses, Presidente - Bosco, relator - João Leite.

ANEXO

(a que se refere o art. 5º da Lei nº , de de de 2013)

"ANEXO I

(a que se referem o § 9º do art. 2º, o inciso II do “caput” do art. 3º e o art. 4º

da Lei nº 17.590, de 20 de junho de 2008)

VALOR DO ADE

Coluna A Coluna B

Número de ADIs realizadas na

Assembleia Legislativa com resultado

satisfatório

Valor do ADE (percentual não cumulativo 

incidente sobre o vencimento básico do

servidor)

3 6%

5 10%

10 20%

15 30%

20 40%

25 50%

30 60%

35 70%”

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 15/5/2013, as seguintes comunicações:

Do  Deputado  Hely  Tarqüínio  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  Roosevelt

Monteiro  Porto,  ex-Prefeito  Municipal  de  João Pinheiro,  ocorrido em 14/5/2013.  (-
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Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Bosco em que notifica o falecimento do Sr. Divino Veluziano da Silva,

ocorrido em 13/5/2013, em Araxá. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 18 DE MAIO DE 2013

ATAS

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 16/5/2013

Presidência dos Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência: Mensagens nºs 449, 450, 451 e 452/2013 (solicitando tramitação

em  regime  de  urgência  para  os  Projetos  de  Lei  nºs  4.041  e  3.685/2013  e

encaminhando  o  Convênio  ICMS  nº  2,  de  20/2/2013,  celebrado  no  âmbito  do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - e o Projeto de Lei nº 4.086/2013,

respectivamente),  do  Governador  do  Estado  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  4.087  a  4.090/2013  -

Requerimentos  nºs  4.778  a  4.789/2013  -  Comunicações:  Comunicações  das

Comissões de Segurança Pública, de Fiscalização Financeira e de Educação e do

Deputado  Tiago  Ulisses  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  Deputados  Leonardo

Moreira,  Rogério  Correia,  Durval  Ângelo,  Duarte  Bechir  e  João  Leite  -  2ª  Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Acordo

de Líderes; Decisão da Presidência; Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da

Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Discussão  e  Votação  de  Pareceres:

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.631, 2.402 e 2.573/2011, 3.252

e 3.412/2012 e 3.826/2013; aprovação - 2ª Fase: Registro de Presença - Discussão e

Votação  de  Proposições:  Requerimento  do  Deputado  Duarte  Bechir;  aprovação  -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.058/2013; aprovação com a Emenda

nº 1; declarações de voto - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.193/2012;

discurso  do  Deputado  Rogério  Correia;  encerramento  da  discussão;  votação  do

projeto; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do

Projeto  de  Lei  nº  3.803/2013;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno  -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 34/2013; requerimento do

Deputado Duarte Bechir;  aprovação do requerimento - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 767/2011; requerimento do Deputado Duarte Bechir; aprovação do
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requerimento -  Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final:  Parecer  de

Redação Final do Projeto de Lei nº 4.058/2013 - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Adalclever Lopes - Almir

Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel -

Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Fábio Cherem - Fred Costa -

Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Inácio

Franco -  João Leite - João Vítor  Xavier -  Juarez Távora - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Maria Tereza Lara

-  Mário Henrique Caixa -  Marques Abreu -  Rogério  Correia  -  Rômulo Veneroso -

Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Às  14h5min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- A Deputada Liza Prado, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 449/2013*

Belo Horizonte, 15 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar, nos termos dos artigos 208, “caput”, e
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272,  inciso I,  c/c  § 2º,  do Regimento Interno dessa egrégia Assembleia,  que seja

adotado o regime de urgência na tramitação do Projeto de Lei  nº  4.041/2013,  de

minha autoria, que propõe a autorização ao Poder Executivo para contratar operação

de crédito com os Bancos Citibank S.A. e Deutsche Bank S.A., destinada à execução

de atividades e projetos de investimentos do Estado de Minas Gerais.

Esta iniciativa justifica-se em face das tratativas do Governo de Minas Gerais junto

às  instituições  de  crédito,  no  intuito  de  obter  recursos  para  serem  aplicados  na

execução de atividades e projetos de investimentos  constantes no Plano Plurianual

de Ação Governamental, relacionados à melhoria da infraestrutura estadual.

Reitero, na oportunidade, considerações de estima.

Alberto Pinto Coelho Júnior, Governador do Estado em exercício.”

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.041/2013.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 450/2013*

Belo Horizonte, 15 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar, nos termos dos artigos 208, “caput”, e

272,  inciso I,  c/c  § 2º,  do Regimento Interno dessa egrégia Assembleia,  que seja

adotado o regime de urgência na tramitação do Projeto de Lei  nº  3.685/2013,  de

minha autoria, que dispõe sobre medidas relativas à Copa das Confederações FIFA

de 2013 e à Copa do Mundo FIFA de 2014 e dá outras providências.

Esta  iniciativa  justifica-se  em  face  da  proximidade  da  data  de  realização  dos

eventos  que  a  que  se  refere  o  Projeto  de  Lei  e  ao  fato  de  ter  sido  iniciada  a

comercialização dos ingressos.

Reitero, na oportunidade, considerações de estima.

Alberto Pinto Coelho Júnior, Governador do Estado em exercício.”

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.685/2013.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 451/2013*

Belo Horizonte, 30 de abril de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia  Legislativa,  o Convênio  ICMS 2,  de 20 de fevereiro  de  2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido  Convênio  altera  o Convênio  ICMS 54,  de  25  de maio  de 2012,  que

concede isenção do ICMS nas saídas interestaduais de rações para animais e dos

insumos utilizados em sua fabricação, cujos destinatários estejam domiciliados em

Municípios  com  situação de  emergência  ou  de calamidade pública  declarada em

decreto  governamental,  em  decorrência  da  estiagem  que  atinge  o  semiárido

brasileiro. A alteração promovida consiste na inclusão de novos Municípios no Anexo I

do Convênio ICMS 54/12.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 2, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013

Publicado no DOU de 21.02.13.

Altera  o  Convênio  ICMS  54/12,  que  concede  isenção  do  ICMS  nas  saídas

interestaduais de rações para animais e dos insumos utilizados em sua fabricação,

cujos destinatários estejam domiciliados em municípios com situação de emergência

ou de calamidade pública declarada em decreto governamental, em decorrência da

estiagem que atinge o Semi-árido brasileiro.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  188ª  reunião

extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 20 de fevereiro de 2013, tendo em

vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar

o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula  primeira  -  O  Anexo  I  do  Convênio  ICMS  54/12,  para  as  operações

destinadas ao Estado do Piauí, passa a contemplar o Decreto nº 15.068, de 29 de

janeiro de 2013.

Cláusula segunda - Ficam acrescentados os municípios listados a seguir ao Anexo I
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do Convênio ICMS 54, de 25 de maio de 2012, com as seguintes redações:

"ANEXO I

* - O quadro com os Municípios acrescentados ao Anexo I do Convênio ICMS 54,

de 25.5.2012, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

Cláusula terceira - Ficam convalidados os procedimentos e benefícios adotados nas

operações  interestaduais  com  base  nas  disposições  contidas  no  Convênio  ICMS

54/12, destinadas ao Estado do Piauí no período compreendido entre 30 de janeiro

de 2013 e a data da ratificação deste convênio.

Parágrafo único -  O disposto nesta cláusula  não implica restituição de quantias

pagas.

Cláusula  quarta  -  Este  convênio  entra  em  vigor  na  data  da  publicação de  sua

ratificação nacional.

Presidente do CONFAZ - Nelson Henrique Barbosa Filho p/ Guido Mantega; Acre -

Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho

de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará -

Carlos Mauro Benevides Filho, Distrito Federal - Adonias dos Reis Santiago, Espírito

Santo - Maurício Cézar Duque, Goiás - Simão Cirineu Dias, Maranhão - Claudio José

Trinchão Santos, Mato Grosso - Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jáder

Rieffe Julianelli  Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício Colombini Lima, Pará -

José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos Santos Filho, Paraná -

Luiz Carlos Hauly,  Pernambuco - Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio

Silvano Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  Renato  Augusto Zagallo  Villela  dos

Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva; Rio Grande do Sul - Odir Alberto

Pinheiro Tonollier, Rondônia - Benedito Antônio Alves, Roraima - Luiz Renato Maciel

de Melo, Santa Catarina - Antonio Marcos Gavazzoni, São Paulo - Andrea Sandro

Calabi, Sergipe - João Andrade Vieira da Silva, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro

Tavares.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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“MENSAGEM Nº 452/2013*

Belo Horizonte, 15 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa egrégia Assembleia, por

intermédio  de  Vossa  Excelência,  o  incluso  projeto  de  lei  que  dispõe  sobre  as

Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014.

Com fundamento no artigo 155 da Constituição do Estado, a proposição estabelece

as metas e as prioridades da Administração Pública Estadual para o próximo ano e,

ainda, traça normas atinentes à elaboração da lei orçamentária anual, às propostas

para a alteração da legislação tributária, bem como estabelece a política de aplicação

das agências financeiras oficiais.

Em sua formulação, foram contempladas as linhas estratégicas e as diretrizes de

ação governamental  que informaram a revisão do Plano Plurianual  do Estado de

Minas Gerais 2012-2015, exercício de 2013.

O projeto, como de rigor, também guarda estrita observância aos preceitos da Lei

Complementar  Federal  nº  101,  de  4  de  maio  de  2000,  destacando-se  o

estabelecimento de metas fiscais,  a prévia avaliação dos potenciais riscos fiscais,

bem  como  a  fixação  de  critérios  para  a  limitação  de  empenho  e  movimentação

financeira  e  as  condições  de  expansão  das  despesas  obrigatórias  de  natureza

continuada.

Ao  dar  cumprimento  às  prescrições  do  referido  diploma  legal,  o  projeto  de  lei

reafirma  o  compromisso  do  Estado  com  a  responsabilidade  fiscal,  traduzido  na

intransigente  defesa  do  êxito  obtido  no  equilíbrio  das  contas  públicas,

reconhecidamente fundamental para impulsionar o desenvolvimento de Minas Gerais

e  do  País,  cuja  superior  finalidade  é  a  de  concretizar  o  interesse público  e,  em

consequência, melhorar as condições de vida e de trabalho de toda a comunidade.

Ao levar à apreciação legislativa o presente projeto, o faço com o intento de não só

cumprir  uma  obrigação  constitucional,  mas,  sobretudo,  de  valer-me  da  legítima

representatividade popular que a Assembleia Legislativa detém para o debate crítico

de  suas  proposições,  de  modo  a  subordinar  as  decisões  políticas  que  lhe  são

próprias ao pleno exercício do controle democrático.
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Cabe ressaltar que o projeto em pauta foi elaborado em regime de colaboração

entre os Poderes do Estado, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal

de Contas, atendendo ao disposto no art. 155 da Constituição do Estado.

Expostas,  assim,  as  razões  determinantes  de  minha  iniciativa,  renovo  a  Vossa

Excelência os meus protestos de elevada estima e consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.086/2013

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício

financeiro de 2014 e dá outras providências.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art.  1º  -  Ficam  estabelecidas,  em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  155  da

Constituição do Estado e na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000,

as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2014, que compreendem:

I - as prioridades e metas da Administração Pública Estadual;

II - as diretrizes gerais para o orçamento;

III  -  as  disposições  sobre  alterações  na  legislação  tributária  e  tributário-

administrativa;

IV - a política de aplicação da agência financeira oficial;

V - as disposições sobre a administração da dívida e as operações de crédito;

VI - as disposições finais.

Parágrafo único - Integram esta Lei o Anexo I, de Metas Fiscais, e o Anexo II, de

Riscos Fiscais.

CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Art. 2º - As prioridades e metas da Administração Pública Estadual para o exercício

de 2014, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do

Estado e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram o orçamento

fiscal,  correspondem,  para  o  Poder  Executivo,  às  metas relativas  ao  exercício  de

2014 definidas para os programas estruturadores detalhadas no Plano Plurianual de

Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015  e  suas  revisões  e,  para  o  Ministério
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Público,  a Defensoria Pública, o Tribunal  de Contas do Estado de Minas Gerais -

TCEMG  -  e  os  Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  às  metas  consignadas  nos

respectivos programas finalísticos do mesmo plano.

§  1º  -  Os  orçamentos  serão elaborados  em  consonância  com  as  prioridades  e

metas a que se refere o “caput”, adequadas à revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

§  2º  -  As  prioridades  e  metas  a  que  se refere  o  “caput”  terão  precedência  na

alocação  de  recursos  na  lei  orçamentária  de  2014  e  em  sua  execução,  não  se

constituindo, todavia, em limite para a programação da despesa.

Art.  3º -  A elaboração do projeto de lei  orçamentária de 2014 e a execução da

respectiva  lei  deverão  considerar  a  obtenção  do  superávit  primário,  conforme

discriminado no Anexo I desta Lei.

CAPÍTULO III

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA O ORÇAMENTO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 4º - A lei orçamentária para o exercício de 2014, que compreende o Orçamento

Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, será

elaborada conforme as diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidos na revisão

anual do PPAG 2012-2015 e nesta Lei,  observadas as normas da Lei  Federal  nº

4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Art. 5º - O Orçamento Fiscal compreenderá a programação dos Poderes do Estado,

do Ministério Público, da Defensoria Pública e do TCEMG, bem como de seus fundos,

órgãos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.

Parágrafo único - Para execução orçamentária, financeira e contábil, os órgãos e

entidades dos Poderes Legislativo  e  Judiciário,  o  Ministério  Público,  a  Defensoria

Pública  e  o TCEMG utilizarão o Sistema Integrado de Administração Financeira -

SIAFI-MG - na forma prevista no art. 4º do Decreto nº 35.304, de 30 de dezembro de

1993.

Art. 6º - Os valores das receitas e das despesas contidos na lei orçamentária anual

e nos quadros que a integram serão expressos em preços correntes.
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Art.  7º  -  As propostas parciais dos órgãos e entidades dos Poderes Legislativo,

Judiciário  e  Executivo,  do Ministério  Público,  da Defensoria Pública  e do  TCEMG

serão encaminhadas à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG -,

por  meio  do  Módulo  de  Elaboração  da  Proposta  Orçamentária  do  Sistema

Orçamentário - SISOR -, até o dia 9 de agosto de 2013, para fins de consolidação do

projeto  de  lei  orçamentária  para  o  exercício  de  2014,  observadas  as disposições

desta Lei.

Parágrafo único - O Poder Executivo tornará disponíveis para os demais Poderes,

para o Ministério Público, para a Defensoria Pública e para o TCEMG, até o dia 5 de

julho de 2013, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 2014,

inclusive da receita corrente líquida, bem como as respectivas memórias de cálculo.

Art. 8º - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros exigidos pela

legislação em vigor:

I - demonstrativo consolidado do Orçamento Fiscal;

II - demonstrativo da receita corrente líquida;

III  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  na  manutenção  e  no

desenvolvimento  do  ensino,  para  fins  do  disposto  no  art.  201 da Constituição do

Estado;

IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de saúde, para

fins do disposto no § 1º do art. 158 da Constituição do Estado;

V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e serviços públicos de

saúde, para fins do disposto na Emenda à Constituição da República nº 29, de 13 de

setembro de 2000;

VI  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  no  amparo  e  fomento  à

pesquisa, para fins do disposto na Emenda à Constituição do Estado nº 17, de 20 de

dezembro de 1995;

VII - demonstrativo consolidado do serviço da dívida para 2014, acompanhado da

memória de cálculo das estimativas das despesas com amortização e com juros e

encargos e de quadro detalhado que evidencie, para cada operação de crédito,  a

natureza da dívida, o respectivo credor, o saldo devedor e as respectivas projeções

de pagamento de amortizações e encargos, bem como as taxas de juros pactuadas;
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VIII - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos investimentos em

obras previstos para 2014, especificados por Município, no qual constará o estágio

em que as obras se encontram;

IX - demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no art. 169 da

Constituição da República e na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000;

X  -  demonstrativo  da  previsão  de  arrecadação  do  Imposto  sobre  Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, discriminado por gênero;

XI - demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a despesa decorrente

de isenção, anistia, transação, remissão, subsídio e benefício de natureza financeira,

tributária e creditícia;

XII  -  demonstrativo  da  Receita  Corrente  Ordinária  do  Estado,  desdobrada  em

categorias econômicas, origens, espécies, rubricas, alíneas e subalíneas;

XIII  -  demonstrativo  regionalizado,  em  valores  nominais  e  percentuais,  das

despesas decorrentes de atividades de fomento do Estado, por função orçamentária

e por tipo de receita, referentes aos exercícios de 2012 e 2013 e à previsão para o

exercício de 2014;

XIV - demonstrativo das despesas da Unidade de Gestão Previdenciária Integrada -

UGEPREVI -, instituída pela Lei Complementar n° 100, de 5 de novembro de 2007;

XV  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  na  educação  básica,  nos

termos do art. 212 da Constituição da República e do art. 60 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias - ADCT - da mesma Constituição, com a redação dada

pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006;

XVI  -  demonstrativo dos recursos a  serem aplicados direta ou indiretamente na

execução  da  política  estadual  de  segurança  alimentar  e  nutricional  sustentável,

conforme o disposto na Lei n° 15.982, de 19 de janeiro de 2006;

XVII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente em

ações voltadas para a criança e o adolescente;

XVIII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no desenvolvimento social

dos Municípios classificados nas cinquenta últimas posições no relatório do Índice

Mineiro de Responsabilidade Social - IMRS -, nos termos do disposto nos arts. 4º e 5º
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da Lei n° 14.172, de 15 de janeiro de 2002;

XIX  -  demonstrativo  dos  programas  financiados  com  recursos  da  União,

identificando a receita prevista e a realizada no exercício de 2013 e a receita prevista

para o exercício de 2014;

XX - demonstrativo da receita líquida real, a que se refere a Lei Federal nº 9.496, de

11 de setembro de 1997;

XXI - demonstrativo regionalizado do Orçamento Fiscal, em valores nominais, a ser

aplicado por função.

§ 1º - Para fins do disposto no inciso V, consideram-se ações e serviços públicos de

saúde aqueles implementados em consonância com os arts. 200 da Constituição da

República e 190 da Constituição do Estado.

§ 2º - Para fins do disposto no inciso XIII, serão consideradas as despesas dos

fundos estaduais que fomentem atividades produtivas.

Art.  9º  -  A lei  orçamentária  e  seus  créditos  adicionais  somente  incluirão  novos

projetos de investimento em obras da Administração Pública Estadual se:

I  -  as  dotações  consignadas  às  obras  já  iniciadas  forem  suficientes  para  o

atendimento de seu cronograma físico-financeiro;

II - as obras novas forem compatíveis com o PPAG 2012-2015 e sua revisão anual

e tiverem sua viabilidade técnica, econômica e financeira comprovada.

Parágrafo único - Entendem-se como obras iniciadas aquelas cuja execução, até 30

de junho de 2013, tiver ultrapassado 35% (trinta e cinco por cento) do seu custo total

estimado.

Art. 10 - É obrigatória a consignação de recursos na lei orçamentária para lastro de

contrapartida  a  empréstimos  contratados,  bem  como  para  pagamento  de

amortização, juros e outros encargos.

Art. 11 - A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual a convênios e

operações  de  crédito  previstos  para  o  exercício  de  2014,  no  âmbito  do  Poder

Executivo,  será  consignada  na  dotação  Encargos  Gerais  do  Estado,  a  cargo  da

SEPLAG, e a alocação de créditos aos órgãos e entidades estaduais responsáveis

pela execução dos convênios está condicionada à garantia de ingresso dos recursos

a serem transferidos ao Estado, nos termos de regulamento.
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Parágrafo  único  -  A  liberação  das  cotas  orçamentárias  para  a  execução  de

convênios  somente  poderá  ser  processada  após  o  efetivo  ingresso  dos  recursos

financeiros.

Art. 12 - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na

forma e com o detalhamento constantes na lei orçamentária anual e encaminhados

pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG.

Parágrafo único - A criação de novos programas ou ações por meio de projeto de lei

de  crédito  especial  deverá  conter  anexo  com  o  detalhamento  dos  atributos

qualitativos e quantitativos especificados no PPAG.

Art.  13  -  A  lei  orçamentária  conterá  reserva  de  contingência,  constituída

exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, equivalente a, no mínimo, 1% (um

por cento) da receita corrente líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para a

abertura  de  créditos  adicionais  e para  o  atendimento  de  passivos  contingentes  e

outros riscos e eventos imprevistos.

Art. 14 - Para atender ao disposto no inciso II do § 1º do art. 169 da Constituição da

República, ficam autorizados a concessão de vantagem, o aumento de remuneração,

a criação de cargos, empregos e funções e a alteração de estrutura de carreiras,

conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer

título, observado o disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Seção II

Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Subseção I

Da Estrutura do Orçamento e das Alterações Orçamentárias

Art. 15 - O Orçamento Fiscal terá sua despesa discriminada por:

I - Unidade Orçamentária;

II - Função;

III - Subfunção;

IV - Programa;

V - Projeto, Atividade ou Operação Especial;

VI - Categoria de Despesa;

VII - Grupo de Despesa;
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VIII - Modalidade de Aplicação;

IX - Fonte de Recurso;

X - Identificador de Procedência e Uso;

XI - Identificador de Programa Governamental.

§ 1º - Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação

especial  são  aqueles  dispostos  na  Portaria  nº  42  do  Ministério  do  Planejamento,

Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e em suas alterações.

§  2º  -  Os  conceitos  e  códigos  de  categoria  econômica,  grupo  de  despesa  e

modalidade  de  aplicação  são  aqueles  dispostos  na  Portaria  Interministerial  da

Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal n° 163, de 4

de maio de 2001, e em suas alterações.

§ 3º - As emendas de iniciativa popular receberão o Identificador de Procedência e

Uso - IPU - 4.

§  4º  -  O  identificador  de  programa  governamental  será  utilizado  para  a

discriminação de programas estruturadores e associados.

Art. 16 - As receitas serão escrituradas de forma que se identifique a arrecadação

segundo a natureza da receita e as fontes de recursos.

Art.  17  -  A  modalidade  de  aplicação  e  o  identificador  de  procedência  e  uso

aprovados na lei orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser modificados

no  SIAFI-MG,  nos  termos  de  regulamento,  para  atender  às  necessidades  da

execução.

Parágrafo  único  -  As  modificações  a  que  se  refere  o  “caput”  também  poderão

ocorrer  quando  da  abertura  de  créditos  suplementares  autorizados  na  lei

orçamentária.

Art.  18  -  Os  créditos  suplementares  e  especiais  serão  abertos  conforme

detalhamento constante no art. 15 desta Lei, para o Orçamento Fiscal, e no art. 30,

para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.

§ 1º - A inclusão de grupos de despesa, de fontes de recursos e de identificador de

procedência e uso em projetos, atividades e operações especiais poderá ser feita por

meio de abertura de crédito suplementar.

§ 2º - O processamento dos créditos adicionais de órgão, entidade ou Poder do
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Estado está condicionado à adimplência no Sistema de Informações Gerenciais e de

Planejamento - SIGPLAN -, nos termos da Lei nº 20.024, de 9 de janeiro de 2012, e

respectivos atos complementares.

§  3º  -  A  alteração  de  fonte  de  recurso  poderá  ser  feita,  de  acordo  com  as

necessidades  de  execução,  desde  que  autorizada  por  meio  de  decreto  do

Governador  do  Estado.  Incluem-se  na  faculdade  de  alteração  as  fontes  de

financiamento do Orçamento de Investimento.

Subseção II

Das Disposições e Limites para Programação da Despesa

Art. 19 - Para a elaboração das propostas orçamentárias com recursos à conta do

Tesouro  Estadual,  as  outras  despesas  correntes  e  as  despesas  de  capital  serão

fixadas conforme especificado a seguir:

I  -  o  limite  para  os  Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  o  Ministério  Público,  a

Defensoria Pública e o TCEMG será estabelecido pela comissão permanente de que

trata o § 2º do art. 155 da Constituição do Estado e terá como parâmetro o montante

global da lei orçamentária de 2013 destinado a esses Poderes e órgãos;

II - o limite para cada órgão e entidade do Poder Executivo será estabelecido pela

Junta de Programação Orçamentária e Financeira - JPOF - e terá como parâmetro a

lei orçamentária de 2013.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto nos incisos I e II do “caput” as despesas

decorrentes do pagamento de precatórios e sentenças judiciais e de juros, encargos e

amortização da dívida.

Art.  20 -  As despesas com pessoal  e encargos sociais dos Poderes Legislativo,

Judiciário  e  Executivo,  do Ministério  Público,  da Defensoria Pública  e do  TCEMG

terão como parâmetro, na elaboração de suas propostas orçamentárias, a despesa

com a folha de pagamento do mês de abril de 2013, excluídas despesas sazonais e

extraordinárias,  projetada para  o exercício de  2014,  considerando a revisão geral

anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição da República e eventuais

acréscimos legais, observadas as limitações dispostas no parágrafo único do art. 22

da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

§ 1º - Serão considerados contratos de terceirização de mão de obra, para efeito do
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disposto  no  §  1º  do  art.  18  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  as

despesas provenientes de contratação de pessoal  para substituição de servidores

pertencentes a categorias funcionais abrangidas por planos de cargos do quadro de

pessoal  de  órgão  ou  entidade,  sendo  tais  despesas  contabilizadas  como Outras

Despesas de Pessoal, as quais serão computadas para fins de cálculo do limite da

despesa total com pessoal.

§ 2º -  Os serviços de consultoria  somente serão contratados para execução de

atividades que comprovadamente não possam ser desempenhadas por servidores ou

empregados da Administração Estadual, publicando-se no Diário Oficial do Estado e

na  página  do  órgão  na  internet,  além  do  extrato  do  contrato,  a  motivação  e  a

autorização da contratação, na qual constará, necessariamente, quantitativo médio de

consultores,  custo  total  dos  serviços,  especificação  dos  serviços  e  prazo  de

conclusão.

Art.  21 -  A ordenação de despesa dos benefícios previdenciários da Assembleia

Legislativa, do Tribunal de Justiça, do Tribunal  de Justiça Militar,  da Procuradoria-

Geral de Justiça, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, quando executada

em ações orçamentárias  próprias  alocadas no Fundo Financeiro  de  Previdência  -

Funfip -, será realizada por esses respectivos órgãos.

Parágrafo único - Para os fins do disposto no art. 20 da Lei Complementar Federal

n° 101, de 4 de maio de 2000, o cômputo da despesa a que se refere o “caput” deste

artigo obedecerá ao limite fixado para cada órgão executor da despesa.

Art.  22  -  A  realização  de  serviço  extraordinário,  quando  a  despesa  houver

ultrapassado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos no art. 20 da Lei

Complementar Federal nº 101, de 2000, somente poderá ocorrer quando destinada

ao atendimento de relevante interesse público decorrente de situação emergencial de

risco ou de prejuízo para a sociedade.

Parágrafo  único  -  A autorização  para  a  realização  de  serviço  extraordinário,  no

âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no “caput”, é de exclusiva

competência da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças,

instituída pela Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011.

Art.  23  -  Para  a  fixação  da  despesa  financiada  com  recursos  provenientes  de
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receitas vinculadas e diretamente arrecadadas, deverá ser observada:

I  -  a  retenção  do  percentual  para  as  receitas  que,  nos  termos  de  lei  federal,

componham a base de cálculo para o pagamento da dívida do Estado com a União;

II  -  a  retenção de 1% (um por  cento)  para  as  receitas  que,  nos termos da Lei

Federal nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, componham a base para a apuração

das contribuições ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor  Público -

PASEP.

Parágrafo  único  -  As  despesas  administrativas  decorrentes  da  arrecadação  de

taxas, as de receitas  vinculadas e as de recursos diretamente arrecadados serão

financiadas com recurso proveniente dessa arrecadação,  respeitado o disposto no

inciso III do art. 5º da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

Art.  24  -  As  empresas  estatais  dependentes  que  não  integrarem  os  dados  da

execução orçamentária e financeira no SIAFI-MG não terão suas cotas orçamentárias

e financeiras disponibilizadas.

Subseção III

Das Transferências Voluntárias

Art. 25 - A celebração de convênio, termo de parceria, acordo, ajuste ou instrumento

congênere  para  transferência  de  recursos  a  pessoas  físicas  e  jurídicas  e  sua

programação  na  lei  orçamentária  estão  condicionadas  ao  cumprimento  dos

dispositivos legais em vigor.

§ 1º - Os beneficiados pelas transferências voluntárias submeter-se-ão ao controle

interno do Estado, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas do Estado.

§ 2º -  As transferências para caixas escolares da rede estadual  de ensino e os

termos de parceria se submetem à legislação específica.

Art.  26  -  As  pessoas  jurídicas  que  pretendam  celebrar  convênio  com  a

Administração Pública do Poder Executivo Estadual deverão realizar cadastro prévio

no Cadastro Geral de Convenentes do Estado de Minas Gerais - CAGEC -, instituído

pelo Decreto nº 44.293, de 10 de maio de 2006.

Art. 27 - A transferência voluntária de recursos para os entes federados, ainda que

por meio de seus órgãos ou entidades, em virtude de convênio, fica condicionada à

comprovação, por parte do convenente, de atendimento aos requisitos estabelecidos
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nos artigos 11, § 3º, 23 e 25, § 1º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

§ 1º - É vedada a transferência de recursos a ente federado em situação irregular,

bloqueado na tabela de credores do Sistema Integrado de Administração Financeira -

SIAFI-MG - ou com pendências documentais no CAGEC.

§ 2º - As exigências deste artigo não se aplicam a convênio relativo a ações de

educação,  saúde e assistência social  e  aos casos em que os Municípios  tenham

decretado estado de calamidade pública ou de emergência e desde que homologado

pelo Governador do Estado.

Art. 28 - A celebração de convênio com os Municípios condiciona-se à apresentação

de contrapartida, a qual será calculada com base no valor do repasse a ser efetuado

pelo concedente e não será inferior a:

I - 1% (um por cento) para os Municípios cuja quota do Fundo de Participação dos

Municípios -  FPM -  seja superior  ao valor  do  repasse do ICMS recebido no mês

imediatamente anterior à apresentação da proposta de convênio;

II  -  5% (cinco por cento) para os Municípios incluídos nas áreas de atuação da

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE - ou do Instituto de

Desenvolvimento  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais  -  IDENE  -  e  para  os

Municípios com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M - menor ou

igual a 0,776 (zero vírgula setecentos e setenta e seis),  segundo cálculo efetuado

pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - para o ano de

2000, desde que não se enquadrem na hipótese prevista no inciso I;

III - 10% (dez por cento) para os Municípios não incluídos nos incisos I e II.

§ 2º -  A exigência de contrapartida, fixada no “caput”,  não se aplica a convênio

relativo a ações de educação, saúde e assistência social.

Art.  29  -  É  vedada  a  celebração  e  o  aditamento  de  convênio  ou  instrumento

congênere com entidade privada sem fins lucrativos que se apresentar em situação

irregular,  bloqueada  na  tabela  de  credores  do  SIAFI-MG  ou  com  pendências

documentais no CAGEC.

Subseção IV

Dos Precatórios e Sentenças Judiciais

Art.  30  -  A  despesa  com  precatórios  judiciários  e  cumprimento  de  sentenças
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judiciais será programada, na lei  orçamentária,  em dotação específica da unidade

orçamentária responsável pelo débito.

§ 1º - Os órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal alocarão os recursos

para as despesas com precatórios judiciários, em suas propostas orçamentárias, com

base na relação de débitos apresentados até 1º de julho de 2013, conforme dispõe o

§ 5º do art. 100 da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda

Constitucional  nº  62,  de  9  de  dezembro  de  2009,  especificando  por  grupo  de

despesa:

I - o número do precatório;

II - o tipo de causa julgada;

III - a data de autuação do precatório;

IV - o nome do beneficiário;

V - o valor do precatório a ser pago;

VI - tribunal responsável pela sentença;

VII - Município de residência do beneficiário.

§  2º  -  Os  órgãos  e  entidades,  para  registro  de  seus  precatórios  judiciários  na

proposta orçamentária de 2014, deverão assegurar-se da existência de pelo menos

um dos documentos relacionados a seguir:

I - certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;

II - certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação

aos respectivos cálculos.

§ 3º  -  Os recursos alocados para os fins  previstos no “caput”  não poderão ser

cancelados para abertura de créditos adicionais com outra finalidade.

Art. 31 - As despesas com precatórios judiciários deverão obedecer a uma única

ordem cronológica de apresentação, em nome de cada órgão ou entidade devedora,

para que seja autorizado o seu pagamento.

Parágrafo único - Caberá à Advocacia-Geral do Estado prestar aos órgãos públicos

informações quanto à situação jurídica, à ordem cronológica e ao pagamento dos

precatórios.

Seção III

Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo



855
____________________________________________________________________________

Estado

Art. 32 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado será

composto pela programação de investimentos de cada empresa em que o Estado,

direta  ou  indiretamente,  detenha a  maioria  do  capital  social  com direito  a  voto  e

discriminará  a  despesa  por  unidade  orçamentária,  segundo  a  classificação  por

função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operação especial, indicando para

cada um o detalhamento das aplicações e a fonte de recurso.

§  1º  -  As  empresas  controladas  pelo  Estado  publicarão  e  manterão,  nas  suas

páginas na internet, relatório trimestral dos investimentos realizados, com o mesmo

detalhamento previsto no “caput”.

§ 2º - Para fins de simplificação da apresentação das informações orçamentárias,

as empresas estatais dependentes integrarão apenas o Orçamento Fiscal do Estado.

Art. 33 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado será

acompanhado de quadros que demonstrem:

I - para cada empresa, a programação de investimentos a ser realizada em 2014,

as fontes de recurso e sua aplicação;

II - para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de Investimento das

Empresas  Controladas  pelo  Estado,  o  resumo  das  fontes  de  recurso  e  do

detalhamento dos investimentos, a consolidação do programa de investimentos e a

composição da participação societária no capital das empresas em 30 de junho de

2013.

Art. 34 - No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado,

constituem fontes de recurso e investimentos as operações que afetam o passivo e o

ativo circulantes, observado o disposto no art. 188 da Lei Federal n° 6.404, de 15 de

dezembro de 1976.

Parágrafo único - Excluem-se da categoria de receitas e despesas, para cálculo dos

recursos provenientes das operações, os itens que não implicam entrada ou saída de

recursos.

Art.  35  -  Conforme o disposto no art.  42  da Lei  Federal  n°  4.320,  de 1964,  os

créditos  suplementares  e  especiais  ao  Orçamento de  Investimento das Empresas

Controladas  pelo  Estado  serão  abertos  por  decreto  do  Governador  do  Estado,
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respeitados os limites estabelecidos na lei orçamentária anual.

Parágrafo  único  -  As  empresas  controladas  pelo  Estado  deverão  encaminhar  à

SEPLAG,  conforme  regulamento,  a  projeção  de  execução  das  despesas  de

investimentos para o exercício, com o mesmo detalhamento previsto no art. 30, tendo

em  vista  a  elaboração  de  decretos  de  crédito  adicional  para  encerramento  do

exercício.

Seção IV

Das Vedações

Art. 36 - Não poderão ser destinados recursos para atender às despesas com:

I - sindicato, associação ou clube de servidores públicos;

II  -  pagamento,  a qualquer  título,  a servidor  da Administração Pública Direta ou

Indireta por serviços de consultoria ou de assistência técnica;

III - entidades de previdência complementar ou congêneres, ressalvado o disposto

nas Leis Complementares Federais n°s 108 e 109, de 29 de maio de 2001.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo as destinações de recursos

que tenham sido objeto de autorização legal e as dirigidas a creches e escolas de

atendimento pré-escolar.

Seção V

Das Emendas aos Projetos de Lei Orçamentária e do Plano Plurianual de Ação

Governamental

Art.  37 - As emendas ao projeto de lei orçamentária obedecerão ao disposto na

alínea  “b”  do  inciso  III  do  art.  160  da  Constituição  do  Estado,  sendo  vedada  a

indicação de recursos provenientes da anulação das seguintes despesas:

I - dotações financiadas com recursos vinculados;

II - dotações referentes a contrapartida;

III - dotações referentes a obras em execução;

IV - dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados;

V - dotações referentes ao Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - FINDES -,

exceto  quando  a  anulação  comprovadamente  não  comprometer  as  obrigações

contratuais;

VI - dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;
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VII  -  dotações  referentes  a  auxílio-funeral,  auxílio-doença,  auxílio-alimentação,

auxílio-transporte e auxílio-fardamento;

VIII - dotações referentes a encargos financeiros do Estado;

IX - dotações referentes a programas estruturadores constantes no PPAG 2012-

2015 e suas revisões, exceto quando se tratar de remanejamento de recursos entre

os programas ou no âmbito de um deles;

X - dotações referentes ao PASEP da Administração Pública Direta.

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar o orçamento

anual com as emendas aprovadas nos termos do “caput”.

Art. 38 - As emendas ao projeto de lei do PPAG que incluírem novos programas,

indicadores ou ações detalharão os atributos quantitativos e qualitativos, seguindo a

mesma especificação existente no PPAG.

Parágrafo único - As emendas ao PPAG aprovadas serão compatibilizadas com a

Lei Orçamentária Anual - LOA.

Seção VI

Disposições sobre a Limitação Orçamentária e Financeira

Art. 39 - O Poder Executivo elaborará e publicará, por ato próprio, até trinta dias

após a publicação da lei orçamentária de 2014, cronograma anual de desembolso,

por órgão, nos termos do art. 8° da Lei Complementar Federal n° 101, de 2000.

Parágrafo único - Excetuam-se da publicação as despesas com pessoal e encargos

sociais, com precatórios e sentenças judiciais, com juros da dívida e amortizações, os

cronogramas anuais de desembolso mensal dos Poderes Legislativo e Judiciário, do

Ministério  Público,  da  Defensoria  Pública  e  do  TCEMG terão  como referencial  o

repasse previsto no art. 162 da Constituição do Estado, na forma de duodécimos.

Art. 40 - Observado o disposto no artigo 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de

4 de maio  de  2000,  caso seja  necessária  a  limitação de empenho das  dotações

orçamentárias e da movimentação financeira para atingir a meta de resultado primário

ou de resultado nominal, estabelecidas no anexo de metas fiscais da presente Lei, o

Poder  Executivo  apurará  o  montante  da  limitação  e  apresentará,  até  o  vigésimo

terceiro dia do mês subsequente ao final do bimestre, à comissão permanente de que

trata o § 2º do art. 155 da Constituição do Estado o montante que caberá a cada um
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dos Poderes, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao TCEMG.

§ 1º - O valor da limitação que caberá a cada órgão será definido pela comissão

permanente  de  que  trata  o  §  2°  do  art.  155  da  Constituição  do  Estado,

proporcionalmente à participação de cada um na base contingenciável total.

§ 2º - A base contingenciável corresponde ao total das dotações estabelecidas na

lei orçamentária de 2014, excluídas:

I - as vinculações constitucionais e legais;

II - as despesas com o pagamento de precatórios e sentenças judiciais;

III - as despesas com pessoal e encargos sociais;

IV - as despesas com juros e encargos da dívida;

V - as despesas com amortização da dívida;

VI - as despesas com auxílio-doença, auxílio-funeral, auxílio-alimentação, auxílio-

transporte e auxílio-fardamento financiados com recursos ordinários;

VII - as despesas com o PASEP.

§  3º  -  Os  Poderes  Legislativo,  Judiciário  e  Executivo,  o  Ministério  Público,  a

Defensoria  Pública  e  o  TCEMG  publicarão,  no  prazo  de  sete  dias  contados  do

recebimento das informações, ato próprio estabelecendo os montantes disponíveis

para empenho e movimentação financeira.

Seção VII

Do Controle e da Transparência

Art. 41 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio

da publicidade, o Poder Executivo tornará disponíveis na internet,  para acesso de

toda a sociedade, no mínimo, as seguintes informações:

I - a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - a Lei Orçamentária Anual;

III - a execução bimestral das metas físicas e orçamentárias do PPAG;

IV - o detalhamento da execução orçamentária e financeira, em conformidade com

a Lei Complementar Federal n° 101, de 2000;

V - o demonstrativo, atualizado mensalmente, dos convênios de entrada e de saída

de recursos, discriminando a unidade orçamentária, o concedente e o convenente, o

objeto e os prazos de execução e os valores das liberações de recursos;
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VI - o demonstrativo de acompanhamento bimestral do desempenho dos programas

sociais, de maneira a cumprir o prescrito no § 1° do art. 8° da Lei n° 15.011, de 15 de

janeiro de 2004;

VII - os termos de parceria firmados com o Estado e os respectivos termos aditivos,

bem como os relatórios das comissões de avaliação e os relatórios gerenciais, nos

termos da Lei n° 14.870, de 16 de dezembro de 2003;

VIII  -  quadrimestralmente,  o  demonstrativo  da  execução  físico-financeira  dos

programas e ações vinculados ao Fundo de Erradicação da Miséria.

§ 1º - Em observância ao princípio da economicidade, o Poder Executivo poderá, a

seu  critério,  promover  a  publicação  oficial  dos  anexos  da  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias,  da  Lei  Orçamentária  Anual  e  do  PPAG na internet,  na  página  da

SEPLAG,  em  substituição  à  publicação  na  Imprensa  Oficial  do  Estado  de  Minas

Gerais - IOMG.

§ 2º - Edição impressa do Diário Oficial do Estado fará constar a observação de que

os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e do PPAG

foram publicados na forma prevista no § 1°.

§ 3º - Em observância ao princípio da publicidade, a IOMG tornará disponível a

qualquer cidadão o acesso irrestrito e gratuito à versão “on-line” dos últimos doze

meses do Diário Oficial do Estado.

Art.  42  -  Os Poderes  Executivo,  Judiciário  e  Legislativo,  o  Ministério  Público,  a

Defensoria  Pública  e  os  órgãos  e  entidades  da  Administração  Pública  Estadual

divulgarão, no Diário Oficial do Estado e em suas respectivas páginas na internet, até

o vigésimo dia do mês subsequente ao trimestre vencido, demonstrativo da despesa

mensal  realizada  no  trimestre  anterior  com  remuneração,  subsídio  e  verbas

indenizatórias,  incluídas  as  vantagens  de  natureza  pessoal  ou  de  qualquer  outra

natureza,  de  seus  servidores,  empregados  públicos  e  agentes  políticos,  ativos  e

inativos,  discriminada por  unidade orçamentária  e  por  cargo,  emprego ou função,

informando também o respectivo número de ocupantes ou membros.

Art. 43 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio

da publicidade, o TCEMG tornará disponível, em sua página na internet, para acesso

de toda a sociedade, a íntegra dos pareceres referentes aos processos de tomadas
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ou prestações de contas anuais dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, do

Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos e entidades da Administração

Pública Estadual.

Parágrafo  único  -  O  TCEMG e o  Poder  Executivo  enviarão  à  ALMG,  por  meio

eletrônico, em formato editável, suas prestações de contas, com vistas a viabilizar a

publicação das essencialidades.

Art. 44 - Em atendimento ao disposto na alínea “e” do inciso I do “caput” do art. 4º e

no § 3º do art. 50 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, a alocação dos

recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como sua respectiva

execução,  será  feita  de  forma  a  propiciar  o  controle  dos  custos  das  ações  e  a

avaliação dos resultados dos programas de governo.

§ 1º - Para fins de acompanhamento e controle de custos, o pagamento dos bens e

serviços  contratados  diretamente  pelos  órgãos  e  entidades  do  Poder  Executivo

dependerá  de  prévio  registro  dos  respectivos  contratos  no  Sistema  Integrado  de

Administração de Materiais e Serviços - SIAD -, de acordo com a legislação em vigor,

ficando facultada a adoção desse procedimento aos órgãos dos Poderes Judiciário e

Legislativo, do Ministério Público e da Defensoria Pública que ainda não o utilizam.

§ 2º - O acompanhamento dos programas financiados com recursos do Orçamento

Fiscal e do Orçamento de Investimentos será feito no módulo de monitoramento do

gasto público do SIGPLAN.

§ 3º  -  As diretrizes  e metas de longo prazo de controle de custos, qualidade e

produtividade do gasto governamental compõem o Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado - PMDI - e serão avaliadas anualmente por meio de programa específico do

PPAG 2012-2015.

Art.  45  -  Será  assegurado aos  membros  da  ALMG o acesso ao  SIAFI-MG,  ao

SIGPLAN, ao SIAD, ao Sistema Integrado de Obras Públicas - SIOP -, ao Sistema de

Gestão de Convênios, Portarias e Contratos - Módulo de Entrada - SIGCON-Entrada

-, ao Sistema Integrado de Gestão da Infraestrutura Viária - SGIV - e ao Sistema de

Informações  do  Departamento  de  Obras  Públicas  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

INFODEOP -, para fins do acompanhamento e da fiscalização orçamentários a que se

refere a alínea “b” do inciso I do art. 160 da Constituição do Estado.
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Art. 46 - O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa, a cada bimestre, base

de dados com todos os campos do módulo de monitoramento do SIGPLAN referentes

aos programas e ações do PPAG.

Art. 47 - Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - enviará mensalmente à ALMG

relatório sobre a arrecadação total do ICMS, discriminada por subgrupo, referente ao

mês imediatamente anterior.

CAPÍTULO IV

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TRIBUTÁRIO-

ADMINISTRATIVA

Art. 48 - O Poder Executivo enviará à ALMG projetos de lei sobre matéria tributária

e tributário-administrativa que objetivem alterar a legislação vigente, com vistas a seu

aperfeiçoamento,  adequação a  mandamentos  constitucionais  e  ajustamento a  leis

complementares federais,  resoluções do Senado Federal ou decisões judiciais,  os

quais versarão, em especial, sobre:

I  -  o  ICMS,  visando  à  adequação  da legislação  estadual  aos  comandos  de  lei

complementar federal ou de resolução do Senado Federal;

II - o Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou

Direitos - ITCD -, visando, principalmente, ao atendimento dos fins sociais do tributo;

III  -  o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -  IPVA -,  visando,

principalmente,  à  revisão  da  base  de  cálculo,  das  alíquotas  e  das  hipóteses  de

incidência, não incidência e isenção e ao aperfeiçoamento dos mecanismos para a

modernização e agilização de sua cobrança, arrecadação e fiscalização;

IV - as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas hipóteses de

incidência, bem como de seus valores, de forma a tornar compatível a arrecadação

com os custos dos respectivos serviços e do exercício do poder de polícia;

V  -  a  instituição  de  novos  tributos,  em  consonância  com  a  competência

constitucional do Estado;

VI  -  o  aperfeiçoamento  do  sistema  de  formação,  tramitação  e  julgamento  dos

processos  tributário-administrativos,  visando  à  sua  racionalização,  simplificação  e

agilização;

VII - a aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática de
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infração da legislação tributária;

VIII - o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de

tributos, objetivando sua maior justeza, modernização e eficiência;

IX - o aperfeiçoamento dos processos administrativo-tributários da SEF, por meio da

completa  revisão  e  racionalização  das  rotinas  e  processos,  objetivando  a

modernização, a padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a

eficácia na prestação de serviços.

CAPÍTULO V

DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DA AGÊNCIA FINANCEIRA OFICIAL

Art.  49 -  O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais  S.A.  -  BDMG - é uma

instituição financeira oficial cuja missão é ser um banco inovador, parceiro do cliente

em soluções financeiras para empreendimentos comprometidos com a geração de

oportunidades e o desenvolvimento sustentável do Estado.

§  1º  -  O  BDMG  fomentará  projetos  e  programas  de  desenvolvimento  social  e

regional e de ampliação da competitividade dos agentes econômicos do Estado, de

acordo com as definições estratégicas e em sintonia com as diretrizes  e políticas

definidas pelo governo estadual, incluindo o PPAG.

§ 2º - O BDMG observará em suas ações as determinações legais e normativas

referentes  aos  fundos  estaduais  dos  quais  é  gestor  ou  agente financeiro,  as  dos

demais  fornecedores  de  recursos,  as  instruções  aplicáveis  do  sistema  financeiro

nacional e as práticas bancárias cabíveis.

§ 3º - Na implementação de programas de fomento, o BDMG conferirá prioridade

aos  médios,  pequenos  e  microempreendimentos,  em  especial  aos  pequenos

produtores rurais, aos agricultores familiares, às cooperativas e às associações de

produção  ou  comercialização,  bem  como  ao  desenvolvimento  institucional  e  à

melhoria da infraestrutura dos Municípios.

§ 4º - O BDMG observará, nos financiamentos concedidos com recursos próprios

ou  por  ele  administrados,  as  políticas  de  inclusão  social,  de  redução  das

desigualdades  regionais,  de  geração  de  emprego  e  renda,  de  sustentabilidade

ambiental, de ampliação e melhoria da infraestrutura e de crescimento, modernização

e  ampliação  da  competitividade  do  parque  produtivo  mineiro,  das  atividades
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comerciais e de serviços, do turismo e do agronegócio, com atenção às iniciativas de

inovação e desenvolvimento tecnológico, aos programas de irrigação, às atividades

de silvicultura, à agricultura familiar, à agricultura urbana, à aquicultura e à pesca.

§ 5° - O BDMG observará, nos financiamentos concedidos, a preservação do valor

financiado, bem como a justa remuneração pelos custos decorrentes do processo de

análise e concessão do crédito.

§ 6° - O BDMG observará, em suas ações:

I - a sustentabilidade do Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de

Minas Gerais;

II - o disposto no art. 4°-B da Lei n° 14.128, de 19 de dezembro de 2001.

§ 7° - O BDMG fomentará o desenvolvimento da fruticultura, da silvicultura e da

piscicultura  de  espécies  nativas,  nas  linhas  de  pesquisa,  desenvolvimento  e

produção.

Art. 50 - Para fins do disposto nos §§ 1° e 2° do art. 15 da Lei Complementar n° 91,

de 2006, fica autorizada a transferência de recursos diretamente arrecadados entre

fundos que exerçam a função de financiamento.

Parágrafo único - As transferências a que se refere o “caput” serão consignadas na

lei  orçamentária,  podendo  ser  nela  incluídas  por  meio  de  abertura  de  créditos

adicionais.

Art.  51  -  Acompanhará  a  proposta  de  lei  orçamentária  o  plano  de  metas  de

aplicação de recursos em financiamentos do BDMG relativo a 2014, assim como a

demonstração  dos  valores  executados  nos  dois  últimos  exercícios,  incluindo  os

fundos estaduais dos quais o Banco é o agente financeiro e mandatário do Estado.

§ 1° - O plano de metas, assim como os demonstrativos de execução a que se

refere o “caput”, discriminarão:

I - as fontes dos recursos;

II  -  os  recursos efetivamente concedidos ou previstos para  serem concedidos a

título de financiamento no exercício de 2013;

III - o porte dos tomadores de financiamento;

IV - a distribuição regional e setorial das aplicações.

§  2º  -  O  BDMG  elaborará  e  manterá  atualizados  em  sua  página  na  internet
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demonstrativos anuais da execução do plano de metas de aplicação de recursos, nos

termos do § 1°.

CAPÍTULO VI

DA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.  52 -  A administração da dívida pública estadual  interna ou externa tem por

objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes alternativas de recursos para o

Tesouro Estadual.

Art.  53  -  Na  lei  orçamentária  para  o  exercício  de  2014,  as  despesas  com

amortização,  juros  e  demais  encargos  da  dívida  serão  fixadas  com  base  nas

operações contratadas e nas autorizações concedidas até a data do encaminhamento

do respectivo projeto de lei à ALMG.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  54  -  Caso  o  projeto  de  lei  orçamentária  não  seja  sancionado  até  31  de

dezembro de  2013,  a  programação  nele  constante  poderá  ser  executada  para  o

atendimento das seguintes despesas:

I - com pessoal e encargos sociais;

II - benefícios previdenciários;

III - transferências constitucionais e legais por repartição de receitas a Municípios;

IV - serviço da dívida;

V - outras despesas correntes, à razão de 80% (oitenta por cento) de 1/12 (um doze

avos).

Art.  55 - A lei  orçamentária poderá conter dispositivo que autorize operações de

crédito para refinanciamento da dívida.

Art. 56 - A execução orçamentária dos investimentos do Orçamento Fiscal ocorrerá

de forma regionalizada.

Art. 57 - O recurso não vinculado por lei específica, por convênio ou ajuste, que

constituir em superávit financeiro de 2014, poderá ser revertido pelo Poder Executivo

como recurso ordinário do Tesouro Estadual, para o exercício de 2015, por meio de

resolução conjunta da SEPLAG e da SEF.

Art. 58 - Para fins do disposto no § 3° do art. 16 da Lei Complementar Federal n°
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101,  de  2000,  são  consideradas  despesas  irrelevantes  aquelas  cujo  valor  não

ultrapasse os limites previstos nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal n° 8.666, de

21 de junho de 1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia

e de outros serviços e compras.

Art. 59 - Dos recursos destinados à FAPEMIG, correspondentes a, no mínimo, 1%

(um  por  cento)  da  receita  corrente  ordinária  do  Estado  e  por  ela  privativamente

administrados, nos termos do art. 212 da Constituição do Estado, serão destinados,

no mínimo, 40% (quarenta por cento) ao financiamento de projetos desenvolvidos por

instituições estaduais.

Art. 60 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

204 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  A  Presidência  passa  a  receber

proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.087/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores  Familiares  de  São

Sebastião da Vargem Alegre e Região, com sede no Município de São Sebastião da

Vargem Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores

Familiares de São Sebastião da Vargem Alegre e Região, com sede no Município de

São Sebastião da Vargem Alegre.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de maio de 2013.

Braulio Braz

Justificação: A Associação dos Agricultores Familiares de São Sebastião da Vargem

Alegre e Região, com sede no Município de São Sebastião da Vargem Alegre, é uma
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entidade  civil  sem fins  lucrativos,  de  caráter  assistencial  que tem por  objetivos  a

prestação  de  serviços  que  contribuam  para  o  fomento  e  a  racionalização  das

explorações agropecuárias ou não, a fim de melhorar as condições de vida de seus

associados; desenvolver canais de comercialização dos produtos e serviços de seus

associados, através de feiras, lojas e outros, inclusive no exterior; proporcionar, aos

associados  e  seus  dependentes,  atividades  econômicas,  culturais,  desportivas  e

sociais.

A Associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de um ano,

sua  diretoria  é  constituída  de  membros  de  reconhecida  idoneidade  moral,  nada

constando  que  desabone  sua  conduta.  Outrossim,  a  entidade  não  remunera  os

membros  de  sua  diretoria  pelo  exercício  de  suas  funções,  não  distribui  lucros,

vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma

forma.

O  processo  que  tem por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida

entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  n°

12.972, de 27/7/98.

Pelo exposto, esperamos o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.088/2013

Dá a denominação de Edifício Promotor de Justiça Benedito Pinto de Freitas ao

imóvel destinado ao Ministério Público do Estado no Município de Pouso Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominado Edifício Promotor de Justiça Benedito Pinto de Freitas o

imóvel destinado ao Ministério Público do Estado no Município de Pouso Alegre.

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

Sala das Reuniões, 16 de maio de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A lei que regula a denominação de próprios públicos determina que,

para a referida denominação, só podem ser escolhidos nomes de pessoas falecidas
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que se tenham destacado por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à

coletividade.  Essa norma foi respeitada na apresentação deste projeto de lei,  que

homenageia o Sr.  Benedito Pinto de Freitas, o qual prestou relevantes serviços à

sociedade mineira e ao Ministério Público do Estado, laborando especialmente em

Pouso  Alegre,  por  cerca  de  20  anos,  sempre  com  dedicação  e  zelo  ímpares,  e

também ministrando aulas na Faculdade de Direito do Sul de Minas por inúmeros

anos. Todos esses feitos  tornam justa esta homenagem ao Sr.  Benedito Pinto de

Freitas.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Administração Pública, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.089/2013

Dá  a  denominação  de  Procurador  Carlos  Henrique  Fleming  Ceccon  a  próprio

público destinado ao Ministério Público do Estado, localizado no Município de Ouro

Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominado Edifício Procurador Carlos Henrique Fleming Ceccon o

próprio público destinado ao Ministério Público do Estado, localizado no Município de

Ouro Fino

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

Sala das Reuniões, 16 de maio de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  A  lei  determina  que,  para  a  denominação  de  estabelecimentos,

instituições  e  próprios  do  Estado,  só  podem  ser  escolhidos  nomes  de  pessoas

falecidas que se tenham destacado por  notórias  qualidades e relevantes serviços

prestados  à  coletividade.  O  preceito  legal  foi  respeitado  na  apresentação  deste

projeto de lei, que homenageia o Dr. Carlos Henrique Fleming Ceccon.

Nascido em Ouro Fino, no Estado de Minas Gerais, o homenageado, Dr. Ceccon,

foi Procurador de Justiça por mais de 15 anos. Embora jovem, prestou relevantes

serviços ao Ministério Público.  Foi um Promotor correto, dedicado, ético e sempre

desempenhou  com muita  dignidade  as  suas  funções  no  Ministério  Público.  Dava
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gosto ler as suas peças. Com base jurídica sólida, suas fundamentações eram claras,

concisas e objetivas. Tinha sempre um fundamento novo, a última jurisprudência ou

um  posicionamento  doutrinário.  Era  atual.  Mesmo  com  o  tempo,  não  perdeu  a

combatividade do promotor  de  Justiça.  Era  firme,  como deve ser  um membro do

Ministério Público. Essa história de direito penal mínimo não era com ele. Mas era

justo e dedicado.

Homem íntegro e empreendedor, sua presença na comunidade sempre foi marcada

por forte vocação para servir ao próximo com desprendimento e altruísmo. Admirado

por todos os que com ele conviveram, seu nome está definitivamente ligado à história

da cidade, por sua ação corajosa e socialmente relevante.

Por  essas  razões,  aguardo  dos  meus  nobres  pares  a  aprovação  desta  nossa

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Administração Pública, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.090/2013

Declara de utilidade pública a Fazenda da Esperança Nossa Senhora das Graças,

com sede no Município de Itabira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Fazenda  da  Esperança  Nossa

Senhora das Graças, com sede no Município de Itabira.

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

Sala das Reuniões, 16 de maio de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação: A Fazenda da Esperança, obra social conhecida nacionalmente, desde

23  de  agosto  de  2010  possui  unidade  no  Município  de  Itabira  com  o  nome de

Fazenda da Esperança Nossa Senhora das Graças.

Essa  instituição,  que  ajuda  muitos  cidadãos  de  Itabira,  tem  por  finalidade  a

prestação de serviços  socioassistenciais  de  proteção básica e  de  proteção social

especial a pessoas em situação de exclusão e de risco social, como dependentes

químicos e alcoólatras, presidiários, portadores do vírus do HIV, mulheres, crianças,
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adolescentes  e  famílias  em  situação  de  risco  em  decorrência  da  pobreza  ou  da

violação de seus direitos e pessoas em situação de rua, entre outros, buscando ser

uma resposta aos problemas sociais e contribuindo para que se realize a fraternidade

entre os homens.

Além  disso,  a  Fazenda  da  Esperança Nossa  Senhora  das  Graças  dedica-se  à

divulgação de seus métodos e experiências à sociedade em geral com o objetivo de

prevenir a ocorrência de situações de exclusão social e de risco, seus agravamentos

e reincidência, em especial os relacionados com o uso de drogas e álcool.

A Fazenda da Esperança Nossa Senhora das Graças também desenvolve projetos

educativos,  culturais  e  científicos.  Há  de  se  destacar  que  a  instituição,  no

desenvolvimento  de suas atividades,  não faz nenhuma distinção de pessoas,  não

distribui  lucros,  vantagens  ou  bonificações  aos  dirigentes,  associados  ou

mantenedores e não remunera os membros de sua diretoria. É importante registrar

que a entidade destina a totalidade das rendas apuradas ao cumprimento de suas

finalidades.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  4.778/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Tribunal  de  Justiça  pedido  de providências  para  a instalação da

terceira vara na Comarca de Três Pontas. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  4.779/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para a construção no Km 4 da MG-

432 de um trevo de acesso ao Bairro São Pedro, em Esmeraldas.

Nº  4.780/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DNIT pedido de providências para a construção de uma passarela

no Km 508 da BR-040,  em frente ao Condomínio Vale do Ouro, no Município de

Ribeirão das Neves. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº  4.781/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a pavimentação

de área destinada à recreação dos alunos da Escola Estadual Ministro Alfredo de

Vilhena Valladão, no Município de Belo Horizonte. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.782/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Instituto Noisinho da Silva pela conquista do Prêmio

Bom  Exemplo  2013,  na  categoria  Inovação.  (-  À  Comissão  da  Pessoa  com

Deficiência.)

Nº  4.783/2013,  do  Deputado  Fabiano  Tolentino,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Rodrigo Otávio Andrade pelos serviços prestados na

Polícia Civil como Investigador de Polícia.

Nº  4.784/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à 4ª Delegacia de Polícia Civil de Contagem pelos brilhantes

serviços prestados à comunidade, notadamente pelo combate ao tráfico de drogas

nesse Município.

Nº 4.785/2013,  do  Deputado Sávio  Souza  Cruz,  em que solicita  seja formulada

manifestação  de  aplauso  ao  Sr.  Breno  Eduardo  Campos  Alves,  Investigador  de

Polícia, ganhador do Prêmio "Policial Nota 10", da Aspemg, e Destaque Policial da

2DRPC no Dia do Policial Civil. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.786/2013, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

à Delegacia do DNPM de Belo Horizonte pedido de providências para fiscalizar a

atividade minerária no Município de Rio Acima.

Nº 4.787/2013, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

à Ouvidoria Ambiental do Estado pedido de providências para fiscalizar a atividade

minerária no Município de Rio Acima.

Nº 4.788/2013, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Fazenda pedido de providências para fiscalizar a atividade minerária

no Município de Rio Acima.

Nº 4.789/2013,  da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério do Trabalho e Emprego pedido de providências para agilizar o processo de

registro  sindical  da  Federação  Brasileira  de  Sindicatos  das  Carreiras  da

Administração  Tributária  da  União,  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal,  conforme
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solicitação SC 14306 e Protocolo nº 46206.021045/2012-54.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Presidência  comunicações  das  Comissões  de

Segurança Pública, de Fiscalização Financeira e de Educação e do Deputado Tiago

Ulisses.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonardo Moreira.

O  Deputado  Leonardo  Moreira  -  Srs.  Deputados,  telespectadores  da  TV

Assembleia. Quero cumprimentar especialmente o Presidente da nossa Assembleia

Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro; o Presidente desta reunião, nobre amigo, colega

parlamentar,  Deputado  José  Henrique,  pessoa  que  muito  orgulha  o  Parlamento

mineiro; o Deputado João Leite; as senhoras e os senhores.

O tema que me traz à tribuna nesta tarde diz respeito a um evento que se realizou

ontem, em Brasília, onde estiveram, além de líderes da OAB, parlamentares de vários

partidos e representantes de mais de 100 entidades civis capitaneados pelo Senador

Aécio Neves. Esse evento cobrou a renegociação da dívida dos Estados. Posso dizer,

Deputado João Leite,  que o tema da renegociação da dívida consome as famílias

brasileiras é um verdadeiro flagelo da população, principalmente de Minas Gerais.

Graças a Deus - pelo menos é o que vivi e presenciei como parlamentar na última

década após a chegada do ex-Governador e Senador Aécio Neves ao governo do

Estado - Minas Gerais tem feito o contrário. Minas Gerais realmente prega que deve

haver  uma renegociação  em  âmbito  nacional  e  faz  isso  no  Estado.  Teremos  um

exemplo agora em junho, como foi anunciado - não me canso de repetir, Deputado

João Leite - por um dos maiores gestores, com certeza, o maior e melhor gestor

público  estadual  que  temos  hoje  no  País,  o  Governador  Antonio  Augusto  Junho

Anastasia. Os recursos para a educação a que terão direito os Municípios em junho

se devem exclusivamente ao esforço do governo do Estado. Essa ação prova que é

possível fazer, ainda que não atenda a toda a necessidade, porque quem a faz é o

Estado.  Se  não  houvesse  essa  concentração  de  recursos  na  mão  da  União,

poderíamos conseguir maior abrangência.

Nós temos a felicidade de estar nesta Assembleia Legislativa votando projetos que
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corrigem distorções e  verdadeiras  injustiças contra  os  nossos  servidores.  A você,

telespectador  da  TV  Assembleia,  deixo  o  meu  relato  dessa  atitude  pioneira  do

Senador Aécio Neves. Aliás, ele tem criticado, desde o primeiro momento, a injusta

concentração de poder na mão da União. Para se ter ideia, a dívida de Minas com a

União, no final do ano passado, ultrapassou a casa dos R$60.000.000.000,00, o que

representa quase o dobro das receitas correntes líquidas do Estado, avaliadas, no

ano  passado,  em  R$33.000.000.000,00.  O  valor  original  do  montante  do  total

emprestado  ao  Estado  em  1998  foi  de  R$14.900.000.000,00,  sendo  que,  até

dezembro de 2012,  o Estado já havia gastado R$28.000.000.000,00 para quitar  a

dívida.

Deixo,  então,  o  registro  do  esforço  e  pioneirismo  da  Assembleia  Legislativa  do

Estado de Minas Gerais que, por meio do nosso Presidente, Deputado Dinis Pinheiro,

inovou  e  criou  essa  sintonia,  quase  uma unanimidade  em  nosso  país,  que  é  a

renegociação da dívida. Essa dívida é um flagelo, uma doença que aflige os cofres

públicos estaduais.

Por que, Deputado João Leite, essa concentração de recursos nas mãos da União?

A vida dos nossos cidadãos é exercida nos Municípios, nos Estados. Vemos Minas

dar um passo à frente em infraestrutura, educação e saúde, socorrendo os Municípios

com programas como o Pró-Município e agora outro na área da educação. O governo

cumpre o que diz em relação aos Municípios, aos que mais precisam de recursos.

Louvo a atitude do nosso Senador Aécio Neves de fazer cobrança, sim, de maneira

intransigente. Hoje em dia, o governo federal está sendo irresponsável,  colocando

uma venda em seus próprios olhos ao não querer enxergar a situação dos Estados

da Federação em posição de submissão. Então, ocupo a tribuna na tarde de hoje

para dizer aos mineiros que estamos felizes por ter um governo estadual responsável,

capitaneado pelo Governador Antônio Anastasia e representado pelo Senador Aécio

Neves. É um governo que prima pela responsabilidade.

Deputado João Leite, tenho o privilégio de desfrutar os trabalhos da Comissão de

Segurança Pública, juntamente a V. Exa., que, a meu ver, é o símbolo maior dessa

causa. Certamente, V. Exa. é um dos melhores Presidentes de comissão do Brasil.

Tenho orgulho de dividir com V. Exa. o clamor que recebemos. Minas Gerais é um
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Estado que tem o tamanho de um país desenvolvido; como a França; porém, com

853 Municípios, recebe descaso do governo federal. De fato, 1,5% de tudo o que foi

aplicado em segurança pública no País vem para o nosso Estado.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Leonardo Moreira, V. Exa. sabe do

carinho  que  tenho  pelo  seu  trabalho  e  sua  presença  na  Assembleia  Legislativa.

Agradeço seu carinho por minha pessoa e sua presença permanente na Comissão de

Segurança Pública, contribuindo para o nosso trabalho a favor da população mineira.

Realço especialmente o discurso de V. Exa., nesta tarde, da tribuna da Assembleia

Legislativa, fazendo justiça a um dos homens mais eminentes do nosso tempo: o

Senador  Aécio  Neves.  Todos  os  que  gostam  dele...  Os  mineiros  aprenderam  a

chamá-lo de “o mais querido”, tendo em vista que plantou e colheu a sua sabedoria, a

sua  experiência  como  administrador  no  Estado.  Ele  assumiu  Minas  quando  os

servidores públicos  recebiam seus salários  em sete  chamadas.  Gosto sempre  de

lembrar de minha mãe, servidora aposentada, que recebia no dia 29 de cada mês.

Essa era a realidade do Estado. E ainda havia um déficit de 12% nas contas. V. Exa.

faz justiça a quem assumiu  o governo mineiro  e começou a  pagar  os  servidores

públicos até o quinto dia útil do mês.

Ainda  antes  de  ser  eleito  Governador,  ou  melhor,  antes  de  tomar  posse,  ele

conseguiu junto ao Presidente Fernando Henrique Cardoso o benefício para que os

servidores de Minas Gerais tivessem o pagamento do 13º salário. Na verdade, ele

organizou  o  nosso  Estado  e,  como  V.  Exa.  lembrou  bem,  entregou-o  ao  nosso

Governador Antonio Anastasia. Sabemos que a base apoia esse governo fortemente,

sob a Liderança do Deputado Bonifácio Mourão, Líder do Governo nesta Casa. Todos

nós estamos juntos porque acreditamos em nosso governo, um governo que ajuda os

Municípios independentemente de partido político.

Deputado Leonardo Moreira, gostaria de trazer a este Plenário uma outra questão.

Hoje os brasileiros podem fazer curso de Medicina em Cuba, mas, para isso, têm de

ter a assinatura dos representantes do PT. Definitivamente isso não é uma atitude

republicana.  Diferentemente,  o  nosso  Governador  Antonio  Anastasia  anuncia  o

ProMunicípio,  independe de sigla  partidária,  afinal  é para  os  mineiros.  Isso é um

exemplo.
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V. Exa. faz história nesta tarde na tribuna da Assembleia Legislativa, mostrando

como deve ser um governo,  como foi  o governo do mais querido, Senador  Aécio

Neves, e do mais competente e mais eficiente Governador, Antonio Anastasia, que

enviou  à  Assembleia  Legislativa  agora  a  isenção  de  impostos  de  energia  para

templos religiosos. Ressalto que estamos muito satisfeitos com o trabalho do nosso

Líder, Deputado Mourão. Já estava preconizado em nossa Constituição, e agora o

Governador Antonio Anastasia faz essa justiça aos templos religiosos.

Parabéns pelo seu depoimento, Deputado Leonardo Moreira. Junto-me a V. Exa.

nessa homenagem ao mais querido, Senador Aécio Neves, e ao mais competente e

mais eficiente, Governador Antonio Anastasia. Parabéns.

O Deputado Leonardo Moreira - Eu é que agradeço ao nobre e querido Deputado

João Leite, que aqui também se faz presente. O Deputado Bonifácio Mourão faz parte

da história  da  seriedade,  da  realidade e  do  compromisso com o  trato  público  do

Estado de Minas Gerais. Tenho orgulho de tê-lo como Líder.

Apenas para dar um exemplo de como o governo federal vem tratando a questão

do  pacto  federativo  da  saúde,  qual  não  foi  minha  surpresa,  Deputado  Bonifácio

Mourão,  ao  ver  que  um  companheiro,  Deputado  Federal  de  Minas  Gerais,  um

Deputado de grande estima dos mineiros, Toninho Pinheiro, em uma manifestação

pacífica estampou uma faixa: “O governo federal, mais uma vez, deu calote na saúde

de 8,3 bilhões de reais”, republicanamente. O nosso companheiro Deputado Federal

Toninho Pinheiro foi arrancado à força, porque não pôde fazer a sua demonstração,

pacífica, diga-se de passagem.

Ontem,  quando  assistia  a  TV  Câmara,  fiquei  horrorizado,  Deputado  Bonifácio

Mourão,  pelo tamanho desrespeito que está existindo contra o Regimento Interno.

Então,  quando  vemos  o  nosso  Senador  fazer  uma  reunião  cobrando  essa

renegociação da dívida, desse flagelo, é porque Minas hoje é a Minas da realidade,

da seriedade, do compromisso. Foi-se o tempo da Minas da falácia, da Minas que

não se realizava, da Minas que não tinha realmente compromisso com a realidade.

No  entanto,  temos  de  assistir  pela  televisão  Minas  Gerais  ser  desrespeitada  na

pessoa tão querida de nosso Deputado Federal Toninho Pinheiro.

Tenho  a  honra  e  a  satisfação  de  dar  aparte  a  este  homem  que  enobrece  o
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Parlamento mineiro: o Deputado Bonifácio Mourão, Líder do Governo.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte)  -  Deputado Leonardo Moreira,  é um

prazer muito grande aparteá-lo. Agradecemos a V. Exa. as gentis referências e nos

solidarizamos com V. Exa. em seu pronunciamento, até quando cita a manifestação

do Deputado Federal Toninho Pinheiro, por dois motivos essenciais. Primeiro que é

um direito do Deputado fazer sua livre e espontânea manifestação, desde que, nos

termos regimentais ...

Só para terminar, Sr. Presidente e Deputado Leonardo Moreira, primeiro porque ele

tem o direito de fazer manifestação ordeira nos termos regimentais. Segundo, porque

o  que  ele  mostrou  naquela  faixa  é  uma grande  verdade.  Talvez  por  isso  não  o

deixaram exibi-la. O governo, na verdade, deixou de aplicar, conforme V. Exa. acaba

de mostrar, mais de R$8.000.000.000,00 do orçamento da saúde. O governo fez isso

na situação caótica em que o País se encontra, particularmente nessa área.

Segundo, quero solidarizar-me com V. Exa. quanto à dívida pública dos Estados.

Agradeço à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB -, além do Senador Aécio Neves,

pela manifestação, mais uma vez, de seu inconformismo com a situação em que se

encontram os Estados brasileiros, pagando juros verdadeiramente extorsivos, muito

acima dos juros  que as empresas particulares  pagam. O governo federal  precisa

efetivamente resolver essa situação não só para os Estados, mas também para os

Municípios e para os brasileiros de modo geral.

O  Deputado  Leonardo  Moreira  -  Gostaria  de  agradecer  aos  Deputados  José

Henrique, nosso Presidente, pela condução dos trabalhos de maneira republicana, é

um  exemplo  no  Parlamento  mineiro;  e  Bonifácio  Mourão,  Líder  do  Governo,  que

honra  os  parlamentares  nesta  Casa  e  age  de  maneira  correta,  verdadeiramente

representativa dos anseios dos que mais precisam, dos que realmente são mineiros.

E  para  fazer  justiça,  ao  concluir  minhas  palavras,  Deputado  Bonifácio  Mourão,

partiu  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas,  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  nosso

Presidente, o movimento nacional que cobrou a renegociação da dívida dos Estados

e ganhou força em todas as Assembleias do País, logicamente, com o apoio “do mais

querido”, como disse o Deputado João Leite, do Senador Aécio Neves, e do nosso

competente Governador Anastasia. Não tenho dúvidas de que, Deputado Bonifácio
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Mourão, nosso Líder, num futuro próximo teremos um mineiro de coração, de origem,

de sangue,  um mineiro chamado Aécio  Neves  renovando essa política,  que trará

realmente o benefício a quem de fato o merece, que é a população brasileira, tão

sofrida, tão flagelada, tão esquecida por parte do atual governo. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Deputado José Henrique, Presidente; Deputadas e

Deputados;  telespectadores  da  TV Assembleia;  companheiras  e  companheiros  da

imprensa e das galerias, boa tarde.

Sr.  Presidente,  trouxe  hoje  aqui  um  quadro  de  endividamento  do  Estado,  que

coincidiu com a argumentação exposta pelo Deputado Leonardo Moreira por ser o

mesmo assunto. Explanarei acerca do quadro real de Minas Gerais, que vive a pedir

empréstimos, e as razões disso.

Queria antes aproveitar a presença dos Deputados Caixa e João Leite.

Eu e o Deputado João Leite estávamos devendo um mel para V. Exa., porque tem

usado  muito  a  garganta  para  falar  dos  gols  do  Clube  Atlético  Mineiro,  no

Independência. E ainda teremos uma semana cheia. Trouxemos esse presente para

V. Exa., um mel de primeira qualidade do Vale do Jequitinhonha. É um mel orgânico

da agricultura familiar. Então, aqui está o meu presente e do Deputado João Leite,

pois estávamos lhe devendo, Deputado Caixa. Nós achamos que V. Exa. até seria

convocado também. Faça bom uso dele para ficar com a garganta afinada.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Estamos tristes com o Felipão, não convocou

o Victor nem o Marcos Rocha nem o Léo Silva nem o Pierre nem o Leandro Donizete

nem o Tardelli nem o Jô nem o Cuca nem o Carlinhos Neves nem o Caixa. Como a

seleção vai ganhar sem o Caixa? Não tem jeito. Mas, enfim, o nosso Galo vai fazer

bonito.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  trouxe  um  assunto  sobre  o

endividamento do Estado. E o fiz porque já está na Comissão de Justiça um novo

projeto de endividamento para o Estado de Minas Gerais. Agora, o governo Anastasia

pede mais R$1.000.000.000,00 para um banco alemão e um banco inglês. O Senador

Aécio Neves, aquele que faliu Minas e agora confessa a falência de Minas, diz que
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não há recursos para pagar os empréstimos feitos e pede que seja renegociada a

dívida dos Estados.

Eu,  então,  Deputado  Durval  Ângelo,  fiz  um  levantamento  dos  pedidos  de

empréstimo do governo Anastasia. Ele pediu R$13.000.000.000,00 de empréstimos.

E  agora  faz  mais  um  pedido  no  valor  de  R$1.000.000.000,00.  Foram

R$14.000.000.000,00 de empréstimos no governo Anastasia. Ele faz empréstimos e

quer renegociar a dívida, a mesma dívida que foi renegociada por Eduardo Azeredo.

Nessa renegociação feita,  o Congresso Nacional,  naquela  época majoritariamente

tucano,  como  era  o  governo  Fernando  Henrique,  estabeleceu  um  parâmetro  de

pagamento da dívida de 13% da arrecadação do Estado de Minas Gerais. Esse foi o

acordo aprovado no Congresso Nacional. A Assembleia Legislativa, contra o voto do

PT e do PMDB, deu aval a essa renegociação da dívida.

O Estado hoje, portanto, com toda essa negociação feita pelos tucanos, passou a

ser o segundo Estado mais endividado. A receita do Eduardo Azeredo continua sendo

a  mesma receita  aplicada  agora.  Nesse  sentido,  a  dívida  só  vai  aumentando,  a

exemplo do que Fernando Henrique fez com o Brasil. Ele pedia dinheiro emprestado

ao  FMI  e  cada vez mais  ia  se  endividando com juros  altíssimos,  e  o  País  foi  à

bancarrota. Assim, foi preciso eleger um operário, Luiz Inácio Lula da Silva, para dar

um jeito na dívida e ficar livre do FMI. Foi isso que o Brasil fez: retirou o Fernando

Henrique e o PSDB do governo central, elegeu um operário, colocou o PT e os seus

aliados para ficarmos livres do FMI.

Mas, em Minas, o procedimento continuou exatamente o mesmo. O que o governo

faz é, a partir  do choque de gestão, depois de ter  falido Minas com a mentira do

déficit zero, pegar dinheiro emprestado, a cada semestre uma quantidade cada vez

maior. Então, agora o governo quer mais R$1.000.000.000,00 de empréstimo. Vamos

analisar esse projeto.

Nós aqui  votamos -  aliás, nós do PT votamos contrariamente -  projeto até para

comprar viaturas para as Polícias Militar e Civil. Não é que as Polícias Civil e Militar

não tenham de ter viaturas, mas viatura passa a ser algo de custeio do Estado.

Se o endividamento é para pagar custeio é porque o Estado se encontra numa

situação de falência. Isso é o que, nas empresas, nomeia-se administração temerária.
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Os tucanos em Minas fazem administração temerária, e o Senador Aécio Neves, que

foi responsável por dar sequência à administração temerária de Eduardo Azeredo,

agora quer renegociar a dívida que ele próprio, no Congresso Nacional, aprovou na

época de Fernando Henrique Cardoso.

Quando digo que o Senador se esquece do passado e que, portanto, necessita de

um pouco de óleo de peroba para continuar se lustrando, as pessoas acham que é

um  exagero.  Mas,  sinceramente,  a  dívida  foi,  naquela  ocasião,  aprovada  no

Congresso Nacional nos parâmetros do PSDB. O Senador Aécio Neves foi uma das

peças centrais para que aquilo ocorresse. Agora ele quer comandar a renegociação

da dívida. De qual? Desta que está sendo feita no governo Anastasia e dele próprio,

em que endividaram o Estado de Minas Gerais ainda mais?

Então, é preciso colocar os pingos nos “is” na questão relativa às dívidas. É de se

lamentar  a  situação do  Estado de Minas  Gerais,  em  que os  próprios  Deputados

ligados ao governo Anastasia vêm aqui confessar a falência de Minas e que o Estado

não aguenta  mais  sequer  cumprir  os  compromissos  de pagamento  de  dívidas.  O

Estado se encontra, portanto, numa situação de falência. Os Prefeitos sentem isso.

Hoje vimos, na parte da manhã, e o Deputado Durval Ângelo é testemunha disso, na

Comissão de Direitos Humanos, as famílias dos presos de Pompeu reclamarem que

não  há  nem  açúcar  para  o  café  no  presídio.  Reclamam  que  o  presídio  está

completamente  abandonado.  Não  há  gasolina  para  os  carros  da  polícia  naquele

Município. Basta viajar para o interior para vermos que os servidores da Emater, por

exemplo, se o Prefeito não pagar a gasolina, não podem fazer os carros funcionarem

para dar algum tipo de assistência técnica. Então, o Estado não está cumprindo o seu

dever mínimo de custeio, apesar de todo o arrocho salarial nas costas do servidor

público,  que  vê  o  seu  salário  cada  vez  mais  defasado.  Esse  é  o  quadro;  uma

administração temerária que os tucanos fazem aqui em Minas Gerais.

Mas esse é  um reflexo da administração nacional?  O Brasil  vive  também essa

situação? Eu digo que não. O Brasil não vive a situação que a Europa vive, apesar de

os  pessimistas,  como diz  a  Presidenta  Dilma,  viverem  torcendo  para  o  País  dar

errado, mas os dados, e trago aqui notícias boas, são alvissareiros. O “Estadão” - e

uso jornais que não gostam muito do PT, têm uma linha ideológica distinta, mas que
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começam a ser obrigados a enxergar a realidade - anunciou que a prévia do PIB

subiu, em março, 0,72%. Portanto, houve um crescimento bastante razoável, que nos

deixa com a felicidade de ver o Brasil continuar a sua política de desenvolvimento e

crescimento  econômico,  apesar  da  crise  internacional.  Aqueles  que  apostavam  e

torciam para o Brasil dar errado, ter um PIB pequeno, um PIB em decadência, ser um

país desmoronando, não encontram assim o nosso Brasil. Pelo contrário, há a prévia

do aumento do PIB de 0,72% em março, em relação ao mês anterior. Isso está sendo

comemorado hoje nos jornais que nos informam sobre o crescimento econômico do

País.

Mas outra notícia boa nos é dada em relação à inflação. O Índice Geral de Preços -

IGP-10  -  apontou  uma  deflação,  isso  mesmo,  de  0,09%  em  maio.  Portanto,  os

arautos do azar, que dizem que o Brasil não dá certo, aqueles que têm, como dizia

Florestan Fernandes, complexo de vira-lata, não têm muito agora o que comemorar.

Na verdade, o Brasil apresenta um processo de deflação já de 0,09%, e a Ana Maria

Braga não vai mais poder pendurar tomate no pescoço. Vai ter de pendurar, talvez,

outras coisas; tomate, não, porque a inflação, de fato, não virou uma realidade no

Brasil.

A inflação é apenas uma arma dos banqueiros para aumentar juros, e banqueiro

adora aumentar juros. Economistas conservadores, aqueles ao estilo do Malan, vivem

soltando fogos de artifício para aumentar juros e o País decrescer. Tanto é que um

editorial  do  jornal  “O  Globo”,  fazendo  eco  à  política  tucana,  chegou  a  medir  o

desemprego no Brasil. Disseram que a política de pleno emprego gera para o Brasil

uma economia ruim, porque as empresas diminuem a taxa de lucro e porque a mão

de obra fica muito cara. É preciso diminuir o preço da mão de obra, Deputada Maria

Tereza, desempregando. Isso foi escrito com todas as letras no jornal “O Globo”, que

fez a campanha da volta da  inflação -  que era  uma mentira,  uma falácia  -,  para

aumentar os juros dos banqueiros. Repito que - falei isso no dia em que o Lula veio

receber o título de Cidadão Honorário -, se o José Alencar estivesse aqui, ele tinha

ficado arrepiado e gritado contra esse aumento da taxa de juros. Até para o próprio

setor produtivo das indústrias não interessa o aumento da taxa de juros. Isso deixa

claro que os projetos colocados têm diferenças. E a realidade vem estampada nos
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números: o IGP-10 apresenta uma deflação de 0,09%.

Vou  conceder  um  aparte  ao  nobre  Deputado  Bonifácio  Mourão.  Mas  quero

comemorar esses dados nacionais,  mostrar a recuperação da economia do Brasil,

apesar da crise internacional, e o cuidado com o processo inflacionário, que jamais

sofreu descuido e jamais foi aquilo que os tucanos apregoaram, propagandeando que

o Brasil vai mal. O Brasil vai bem, claro que diante de uma crise internacional, uma

crise de proporções que há muito não se via. Nenhum governo teve uma crise de

proporções  internacionais  tão  profunda,  cujo  reflexo  no  Brasil  e  nos  países  da

América Latina foi menor devido à opção feita por este país de não se vincular de

maneira absurda ao processo do Consenso de Washington e ao chamado interesse

norte-americano.

Portanto, são essas ponderações que queria fazer sobre a economia de lá e de

Minas Gerais. Não dá para viver de pedir empréstimos, de pagar juros e depois falar

em renegociação da dívida.

Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Rogério Correia, ainda bem

que V.  Exa está enfatizando a grave questão da crise internacional  para justificar

alguns problemas do governo federal.  Coerente com esse raciocínio,  V.  Exa.,  em

todas as vezes que critica o governo do Estado de Minas Gerais, precisa registrar

também a questão da crise  internacional.  Apesar  dessa  crise,  o  governo Antonio

Augusto Anastasia e Alberto Pinto Coelho tem realizado, e realizado muito por Minas

Gerais, conforme já demonstramos nesta tribuna.

Ao mesmo tempo, é motivo de nosso aparte a questão da dívida pública em que

tanto bate V. Exa. Em nosso ver, bate de uma forma completamente equivocada. V.

Exa. fala que começou com o Fernando Henrique e com o governo Eduardo Azeredo.

Na verdade, o contrato foi assinado em 1998, nesses governos, mas, na época - é

preciso lembrar  agora  -,  os  juros  eram cerca de 18%.  Aquela era uma época de

inflação pesada e brava,  final  da  década de 1990,  final  do século  passado,  todo

mundo se lembra da inflação. Os juros eram de 18%, hoje estão em torno de 3%, 4%,

e todos os Estados brasileiros continuam pagando pesados encargos de juros e mais

IGP-DI. Isso é intolerável.

Ao  mesmo  tempo,  a  Presidenta  Dilma  Rousseff  insiste  para  que  os  Estados
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consumam, na política do consumo - política que não deu certo na Europa, não deu

certo em Portugal. Por isso estão vivendo em crise hoje. Mas a Presidenta insiste. Ela

está estimulando os Estados a contraírem empréstimos. Aqueles empréstimos que já

votamos  aqui,  aprovando-os,  foram  estimulados  pelo  Banco  Central,  foram

estimulados pelo governo federal em todos Estados brasileiros. Por quê? Porque os

Estados  e  Municípios,  quase  todos  ou  praticamente  todos,  estão  vivendo  uma

situação crítica.

A razão, V. Exa. bem sabe, é que 70% dos recursos da arrecadação de tributos, da

receita, estão concentrados em Brasília.

Mas  gostaria  que  V.  Exa.  acrescentasse  a  tudo  o  que  tem  dito  a  respeito  da

administração da Presidenta Dilma Rousseff o que ela tem feito por Minas Gerais:

pela duplicação da BR-381, pelo Anel Rodoviário e assim por diante.

O Deputado Rogério Correia - Agradeço ao Deputado Bonifácio Mourão o aparte.

Evidentemente, respeito a opinião de V. Exa...

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Informo ao nobre Deputado Rogério

Correia que seu tempo já está esgotado. Vou conceder 30 segundos a V. Exa.

O Deputado Rogério Correia - Vou usar o mesmo tempo concedido ao colega que

me antecedeu: quatro minutos a mais...

V. Exa. gosta de utilizar dois critérios. Com os que elogiam Aécio Neves, V. Exa.

tem toda a compaixão e lhes concede o tempo necessário. Eles falaram por quatro

minutos a mais do que eu. Mas vou fazer uso dos 30 segundos...

O Deputado Rogério Correia - Repito: o colega que me antecedeu falou por quatro

minutos a mais, como fiz questão de marcar, mas não foi chamado à atenção...

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Srs. Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores da

TV Assembleia, antes de iniciar, concedo aparte à Deputada Maria Tereza Lara e, em

seguida, ao Deputado Rogério Correia.

A Deputada Maria  Tereza Lara  (em aparte)*  -  Cumprimento  o  Deputado Durval

Ângelo, grande companheiro de bancada, que sempre aborda temas extremamente

atuais e importantes, sobretudo em defesa dos direitos humanos.
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Pedi para aparteá-lo apenas para registrar que hoje tivemos a honra de receber em

Betim  o  Ministro  do  Desenvolvimento  Econômico,  Fernando  Pimentel,  que

representou a Presidenta Dilma na inauguração da fábrica da Toshiba, maior fábrica

da América Latina no ramo. Posteriormente, farei pronunciamento sobre isso, mas

quero dizer que fico muito honrada pelo fato de a ex-Prefeita Maria do Carmo, minha

irmã, ter propiciado em seu mandato, dentro do que a legislação permite, condições

favoráveis,  que atraíram para Betim essa fábrica que será um grande ganho não

apenas para essa cidade, mas para toda a Região Metropolitana e o nosso Estado.

Muito obrigada.

O Deputado Durval Ângelo* - Gostaria apenas de fazer uma correção: não foi só o

Ministro Fernando Pimentel que esteve lá: o futuro Governador de Minas Gerais, a

partir de janeiro de 2015, também esteve.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Com certeza, Deputado.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Serei rápido, Deputado Durval Ângelo.

É apenas para responder ao aparte que gentilmente me fez o Deputado Bonifácio

Mourão e para mostrar ao telespectador a incoerência do PSDB, em Minas Gerais e

no Brasil, ao tratar da questão econômica.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  disse  que  na  época  do  Azeredo,  quando  foi

negociada a dívida - vejam que ela foi negociada entre Azeredo e Fernando, com

maioria  na  Assembleia  de  Minas  e  no  Congresso  Nacional  -,  os  juros  eram  de

aproximadamente 18%. Hoje os juros caíram para a faixa real de 3%, com a política

do governo federal e da Dilma. É isso mesmo, Deputado João Leite:  os juros só

caíram a partir de uma intervenção do governo federal na taxa de juros, contra o que

os  tucanos  reclamaram  questionando  a  interferência  no  Banco  Central.  Mas  era

evidente que a taxa de juros teria de ser diminuída, o que de fato aconteceu, como

era um dos nossos compromissos - coisa que o Malan e o PSDB, em sua época, não

fizeram.  Mas  desde  aquela  época  vimos  avisando...  Eu  não  estava  aqui,  mas  o

Deputado Durval Ângelo , sim ...

O Deputado Durval Ângelo* - Eu e o Deputado João Leite.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  O  PT  e  o  PMDB  votaram

contrariamente à renegociação da dívida exatamente por causa disso.
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Isso foi em 1998, e não sei se o Deputado Durval Ângelo já se encontrava na Casa.

O Deputado Durval Ângelo* - Estou desde 1995.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Então, votaram contra a renovação da

dívida.  Isso  pode  ser  olhado  nas  declarações  feitas  pelos  Deputados,  à  época,

quando diziam que não se pode renegociar uma dívida levando em consideração

uma taxa de juros tão alta.

O problema é que o PSDB só trabalha com escala de taxa de juros altíssima; e

agora  está  cometendo  o  mesmo erro  endividando  o  Estado.  Não  é  possível  que

Minas Gerais, antes de resolver esse problema, continue com a mesma política de

endividamento. Estamos colocando o dedo na ferida do endividamento em Minas.

Muito obrigado.

O Deputado Durval Ângelo* - Estou aqui na tribuna hoje, primeiro, para fazer um

reconhecimento,  como tenho feito  na  Comissão  de  Direitos  Humanos,  ao  belo  e

significativo trabalho desenvolvido pela Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais.

Temos insistido muito no fortalecimento das corregedorias. Tanto isso é verdade, que,

há  cerca  de  10  anos,  represento  a  Assembleia  Legislativa  no  Colegiado  das

Corregedorias. Esse colegiado surgiu a partir de uma sugestão feita em um debate na

Comissão de Direitos Humanos, com a presença do então Ouvidor de Polícia José

Francisco.  O  Governador  Aécio  Neves,  à  época,  acolheu  a  decisão  e  criou  o

colegiado. Creio que, de todas as corregedorias, a que mais adquiriu autonomia e se

fortaleceu foi a Corregedoria da Polícia Civil.

Quero aqui destacar a atuação de todos os Corregedores. Trata-se de uma equipe

séria, formada pelo Corregedor-Geral Renato Patrício, que merece nossos aplausos e

nosso reconhecimento. Estamos vendo hoje no Vale do Aço - como se lembra muito

bem  o  Deputado  João  Leite  -  fato  como  já  ocorrido  há  18,  19  anos,  quando

denunciávamos  violações  de  direitos  humanos  por  parte  de  policiais  na  região.

Particularmente, lembramos de um fato ocorrido há 18 anos, em Ipaba: o depoimento

de um Sargento de como ele fazia com os presos dentro da penitenciária de Ipaba,

para  tentar  negar  que  ele  torturava  ou  cometia  qualquer  irregularidade.  Também

recebemos essa denúncia na época em que tráfico de drogas se fazia a partir  da

própria penitenciária.
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Creio  que  os  problemas  são  antigos  no  Vale  do  Aço.  É  uma situação em que

governos anteriores não deram uma resposta suficiente. E agora, neste ano, chegou-

se ao limite. E isso porque aconteceu uma inversão de valores, com bons policiais

que tinham problemas no Vale do Aço. Lembro-me do caso ocorrido há seis anos, de

um Delegado, que tentou moralizar a Polícia Civil no Vale do Aço, e intrigas o tiraram

de lá. Policiais militares, eu e o Deputado Sargento Rodrigues estivemos várias vezes

no Vale do Aço para realizar audiências públicas, porque bons policiais militares eram

perseguidos por seus superiores. O caso mais famoso que chegou a essa Comissão

foi  do  Cabo  Robert,  de  Coronel  Fabriciano,  que  hoje  voltou  para  a  cidade,  e  a

injustiça contra ele foi corrigida. Neste ano, chegamos ao limite com o assassinato do

jornalista Rodrigo Neto, o qual hoje completa 70 dias; e também o assassinado do

repórter fotográfico Walgney Carvalho.

Temos assistido a algumas ações positivas da polícia. Oito policiais tiveram prisão

decretada, policiais envolvidos com grupos de extermínio, com o esquadrão da morte.

Somente um Cabo, que está preso - o Cabo Vítor -, é suspeito de ter participado de

40 a 50 assassinatos. São coisas que nos chocam.

Os Deputados se lembram muito bem do relato feito  na Comissão de que uma

testemunha foi  assassinada por  uma quadrilha  chamada “grupo de extermínio  da

moto verde”.  A cabeça dessa testemunha  foi  decepada,  enrolada num jornal  que

trazia matéria sobre o jornalista Rodrigo Neto, e jogada no quintal da casa do Capitão

da Polícia Militar que estava apurando o crime que envolvia os policiais. Vejam que

requintes  de  crueldade.  Alguém  até  pode  perguntar  por  que  esses  grupos  de

extermínio  estariam  atuando  no  Vale  do  Aço.  Isso  teve  alguma  eficácia  para  a

redução da violência? Não. O Vale do Aço é uma das regiões mais violentas de Minas

Gerais. O que justifica esses crimes? Uma estrutura de enriquecimento por parte de

policiais. As denúncias chegam todos os dias.

Recebi  agora um “e-mail”  anônimo que diz que um policial  tem até iate,  com o

salário de policial. Envolve também o crime de tráfico de drogas e toda uma situação

que merece ser apurada. Sabemos que as oito prisões decretadas até agora é pouco,

há quase uma centena de prisões a serem decretadas. Acredito que as apurações

continuarão  sendo  feitas  com  essa  seriedade,  e  devem  continuar  com  essa
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seriedade.

Eu dizia que a apuração no Vale do Aço envolvia empresários, todo um esquema

patrimonialista.  Envolvia  políticos  e  policiais  civis  e  militares  de  alta  patente,  de

patente  intermediária  ou  de  patente  inicial.  Pois  bem,  esta  semana  provoquei  a

Corregedoria  da  Polícia  Civil.  Como  parlamentar,  recebi  dois  inquéritos  da

Corregedoria da Polícia Civil,  os Inquéritos nºs 179.646 e 188.595. E, pasmem os

senhores!,  o  Rodrigo  Neto  foi  assassinado  porque  denunciava,  e  escreveria,

voltando-se  para  a  imprensa  escrita,  uma matéria  contra  políticos  e  empresários.

Passei  esses  documentos  ontem  para  a  imprensa.  No  primeiro  inquérito,  foram

indiciados o Delegado-Geral Maurício Silva Corrêa; Werley Glicério Furbino de Araújo,

o Ley do Trânsito,  Presidente da Câmara Municipal  de Ipatinga; o policial  Juberto

Vieira Alves; e o servidor José Maurílio Vencito. Esse inquérito trata da questão de

benefícios no Ciretran, registros irregulares de veículos, cessão de senha pessoal do

Sr. Ley do Trânsito, facilitação de carteiras e tantas outras irregularidades. Resultou

em formação de quadrilhas e outros crimes previstos no Código de Processo Penal.

Pasme,  Deputado  João  Leite!,  o  outro  inquérito,  de  número  188,  é  bem

interessante.  Um  empresário  de  placas  de  veículos,  Ademir  de  Souza  Lima,  foi

procurado em 4/9/2009 pelo Delegado Carlos Alberto Balmant e pelo investigador,

que era Diretor da Ciretran, Werley Glicério Furbino de Araújo, Presidente da Câmara

Municipal de Ipatinga, que lhe disseram que, para ele continuar no ramo de placas,

tinha que lhes dar 10%, que a regra era essa, senão ele estaria fora. O empresário

resistiu como podia, porque é o cidadão que tem de procurar onde colocar a placa.

Ele  foi  perseguido  e  ameaçado,  e  o  Delegado  fechou  a  sua  fábrica  por  uma

determinação totalmente ilegal, por ele não ter dado os 10%. Ele fez essa denúncia

na Ouvidoria de Polícia. Parabéns à Ouvidoria, parabéns ao Sistema de Ouvidoria em

Minas Gerais. Hoje temos essa apuração que indicia formação de quadrilha e outros

crimes.  E  também  de  sonegação  fiscal,  porque,  com  o  benefício  de  estar  na

quadrilha, não era preciso recolher o ICMS das placas.

Ontem tomei algumas providências  solicitando à Comissão de Ética da Câmara

Municipal  de  Ipatinga  o  afastamento  do  Presidente  da  Câmara,  Vereador  Ley do

Trânsito. Além disso, pedi também à Justiça a decretação da prisão de todos os cinco
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servidores públicos envolvidos no caso e que os três empresários também indiciados

sejam descredenciados pelo Detran. Ao mesmo tempo, solicitei ao Chefe de Polícia,

esse  já  é  um  pedido  da  Corregedoria,  o  imediato  afastamento  desses  policiais,

inclusive o Presidente da Câmara, de todas as atividades.

Hoje, na imprensa, o Presidente da Câmara me respondeu , primeiro, dizendo que

desconhecia os processos. Como os desconhecia, se ele foi  ouvido e houve uma

acareação entre ele e os empresários? Isso é ridículo. Além disso, disse que não

tinha tido conhecimento da conclusão. O advogado dele teve, sim. O processo já está

na Justiça. Segundo, como é praxe, ele tentou descaracterizar-me dizendo que eu

estava querendo aparecer, que iria me processar e, em vez de usar a barba, deveria

pôr uma melancia na cabeça. Resultado: ele não esclareceu nada.

O que temos de esclarecer é o seguinte, pelo belo trabalho da Corregedoria da

Polícia Civil, hoje temos um bandido presidindo a Câmara de Vereadores de Ipatinga.

Essa cidade não merece isso. Ninguém dirá que estou aqui motivado por questão

partidária,  porque um Vereador do PT, policial,  também foi  afastado e está preso.

Além disso, esse Vereador, Presidente da Câmara, é aliado da Cecília Ferramenta.

Portanto, o que me motiva é um objetivo só: o Vale do Aço não pode ficar como

está. Temos de apurar todos esses crimes, assim como as chacinas de Belo Oriente,

da  “quadrilha  da  moto  verde”,  para  que  o  povo  do  Vale  do  Aço  tenha  paz  e

tranquilidade e não conviva com polícia corrupta como essa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir* - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Deputados,

Deputadas  e  nossa  gente  querida  de  Minas  Gerais,  ouvi  atentamente  os

parlamentares que se  manifestaram na tarde de hoje.  Julgo  também poder  fazer

algumas dessas considerações e até mesmo dividir,  talvez, não a mesma opinião,

mas o mesmo assunto.

O Projeto de Lei nº 4.041, que está distribuído para apreciação nesta Casa, autoriza

o  governo de  Minas  a  proceder  abertura  de  empréstimo para  desenvolver  Minas

Gerais  e  fazer  as  obras  importantes  que  os  mineiros  aguardam.  Primeiramente,

Deputado João Leite, quero fazer uma consideração. Se tivéssemos voltado ao ano
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de  2001,  que  foi  o  último  ano  do  governo  anterior,  esta  Casa  hoje  não  estaria

recebendo esse projeto de lei.  O governo,  Deputado Leonardo Moreira, não tinha

capacidade de buscar empréstimo fora, porque as contas estavam no reverso. Como

o  Estado  gastava  mais  do  que  arrecadava,  não  tinha  capacidade  de  buscar

investimentos para as obras necessárias.

Foi realizado um trabalho dos mais importantes, reconhecido em todo o mundo. O

Estado de Minas Gerais é referência para o nosso país em gestão administrativa, que

possibilitou que as contas de Minas tivessem o equilíbrio. O Estado deixou de gastar

mais  do  que  arrecada  e  passou  a  desenvolver  temática  diferente,  ou  seja,  a

arrecadação  maior  do  que  a  receita.  Para  que  ela  fosse  maior,  era  preciso

inicialmente cortar na própria carne - ao contrário do que faz o governo federal.

Em Minas, o Senador Aécio Neves, juntamente com o atual Governador Anastasia,

que, à época, era o Secretário Anastasia, implementaram o choque de gestão.

A Oposição teima, teima, teima em desconhecer o expediente que possibilitou que

Minas fosse reenquadrada nos cenários nacional e mundial como o Estado que dá

certo,  o  Estado  administrativamente  correto.  Então,  se  estava  errado  quando  a

Oposição entregou o governo ao Senador Aécio - precisava de alguém que mudasse,

e foi mudado - ela insiste em não reconhecer. Com todo o respeito ao Livro Sagrado,

Pedro também negou Jesus três vezes: “Não conheço, não conheço, não conheço”. A

Oposição insiste nisso. Sempre que ela fala do choque de gestão, o faz com desdém

e falta de respeito ao plano que ressuscitou Minas Gerais, que deu a este Estado o

encaminhamento para o progresso. Isso é lógico, é correto, e os resultados estão aí.

Um  dos  resultados  mais  perceptíveis,  Deputado  Leonardo  Moreira,  a  quem

concederei daqui a pouco aparte, do qual a Oposição tem hoje clara evidência, é a

chegada, nesta Casa, do Projeto de Lei nº 4.041, que autoriza o governo de Minas a

buscar empréstimo para fazer obras importantes em Minas Gerais. Por que é claro,

evidente? Porque o governo criou condições que não tinha anteriormente. De mal

pagador  -  pagava a professores e funcionários com cinco,  seis,  sete escalas  -,  o

governo  passou  a  pagar  no  mês,  começou  a  respeitar  os  seus  servidores  e

fornecedores. Se pouca ou muita gente não se lembra, a folha de pagamento do 13º

salário de 2002 foi paga com a indenização que o ex-Presidente Fernando Henrique
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mandou  para  Minas  Gerais  pelo  custeio  das  rodovias  federais.  O  ex-Presidente

mandou o custeio das rodovias, que o governo de Minas tinha gasto em rodovias

federais,  e  o  Governador  disse:  “Vou pagar  o  13º  com esse recurso”.  Não  tinha

dinheiro. Mas a Oposição diz que o choque de gestão não existiu.  Pelo amor de

Deus! Vamos ter um pouquinho mais de juízo, um pouco mais de responsabilidade

com a história, com o passado, que está vivo, está aí. De 2002 para cá são apenas 11

anos.

O Deputado Leonardo Moreira (em aparte) - Agradeço ao nobre Deputado Duarte

Bechir,  com  quem  tenho  a  honra  de  dividir  uma cadeira  no  Parlamento  mineiro.

Cumprimento também o nobre Deputado Luiz Henrique pela condução dos trabalhos,

que é um símbolo para todos nós, Deputados, desta Casa.

Quero falar,  Deputado Duarte  Bechir,  da  importância  do  tema que V.  Exa.  está

expondo e da retidão e da correção de suas palavras.  Quando ouvimos falar  em

abertura de crédito, isso não é favor que a União está fazendo para Minas Gerais,

não. Minas e os mineiros são o motor do Brasil. O que você vai falar? Ainda ontem o

Senador Aécio Neves, o mais querido, que, se Deus quiser, em um futuro próximo,

será o Presidente do País, expôs um tema importante, a renegociação da dívida dos

Estados. Então, quando falamos em crédito aberto para Minas Gerais - V. Exa. expõe

com extrema exatidão o excelente momento que vive o nosso Estado -, isso não é

favor para Minas. Que favor é esse? Tínhamos uma dívida de R$14.000.000.000,00

com  a  União,  pagamos  R$30.000.000.000,00  e  ainda  devemos

R$60.000.000.000,00? Isso é favor para Minas?

Mas  Minas  Gerais  é  diferente,  Deputado  Duarte  Bechir.  Vou  procurar  ser  bem

breve, porque V. Exa. está sendo brilhante em sua exposição, mas não poderia deixar

de falar e agradeço-lhe desde já o aparte. O que dizer de um país em que, às vezes,

o governo federal emprega em patrocínio de Fórmula 1 mais do que gasta no País

inteiro com saneamento básico? O que dizer de um país que outro dia recebeu a

visita de um representante da Fifa que tem um nome demasiadamente complicado

para meu vocabulário linguístico, que só faltou dizer em bom português que só não

cancela a Copa do Mundo aqui  porque não dá tempo.  E a gente vê,  novamente

voltando ao assunto, Deputado Duarte Bechir, que tudo tem a ver, quando se fala em
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Minas Gerais,  com o crédito que está sendo colocado à disposição do Estado.  E

Minas  pagará  esse crédito  porque  ele  não é  de  graça.  Minas  dá retribuição  aos

mineiros com infraestrutura, saúde, educação, geração de emprego e rodovias, não

com BR da morte e metrô da promessa. É sempre assim. Na época de campanha,

chega o metrô, duplicam-se BRs, mas nunca nada acontece.

O Senador Aécio Neves, o Governador Anastasia e o Presidente da Assembleia,

Deputado Dinis  Pinheiro,  que foi  o  pioneiro nas Assembleias  na renegociação da

dívida dos Estados... Vemos queda do Fundo de Participação dos Municípios, e os

Municípios  sofrendo  com  isso,  e  irregularidade  total.  V.  Exa.,  que  é  legítimo

representante do interior de Minas Gerais e conhecedor assíduo dos seus problemas,

vê o que nossos Prefeitos estão sofrendo. Por quê? Se o governo federal não der

isenção  a  determinado  setor,  este  quebra,  mas  quem  sofre  com  isso  são  os

Municípios. Esse é o mal que assola todos os Estados. Com isso, Deputado Duarte

Bechir, o que vemos voltar? E tudo tem a ver com o que V. Exa. está dizendo, motivo

pelo qual aproveito para cumprimentá-lo. Falamos em empréstimo, em crédito a que

Minas Gerais tem direito porque hoje Minas tem essa capacidade administrativa única

em nosso país, porque possuímos o gestor mais competente, que é o Governador

Antonio Anastasia, e o Senador, futuro Presidente da República, que nos representa

no Congresso Nacional. Então, Deputado Duarte Bechir, estamos à mercê - e tenho a

certeza de que V. Exa. não se esquecerá disso - do descaso que está ocorrendo por

causa da renegociação da dívida e da queda do FPM. O fantasma da inflação está

voltando à casa de todos nós, brasileiros.

Agradeço, Deputado Duarte Bechir, o tempo que enobrece o meu currículo, a minha

carreira, de poder apartear um parlamentar de tão vasta experiência, mas é preciso

fazer justiça. O governo de Minas hoje pode, pois hoje é o governo da realidade, do

compromisso, da seriedade e da transformação. Muito  obrigado,  Deputado Duarte

Bechir.

O Deputado Duarte Bechir* - Eu é que agradeço a V. Exa. o aparte importante, pois

colaborou muito com o que estamos dizendo hoje aos demais pares desta Casa. Mas

digo  ainda que  o  empréstimo  que  Minas  Gerais  busca  hoje  junto  a  mecanismos

internacionais,  conforme  será,  será  destinado  a  obras  importante  para  todos  os
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mineiros. Quando o governo vai ao exterior buscar recursos, a primeira coisa que

deve apresentar é a capacidade de pagamento. E quem dá o aval para que esse

empréstimo  seja  efetivado  é  a  comissão  do  Senado  Federal,  ou  seja,  o  próprio

governo federal, por meio do Senado, dirá se Minas Gerais tem capacidade de buscar

os recursos para fazer frente às obras importantes que Minas precisa.

Aí  pergunto  a  todos  os  presentes,  a  você  que me acompanha em casa e  aos

parlamentares: se Minas tivesse o volume de obras que outros Estados administrados

por  afilhados  políticos  do  Palácio  têm,  precisaríamos  buscar  recursos  no  exterior

nessa intensidade? Claro que não.

Mas, em vez de somar conosco, Deputados da base e Deputados da Oposição, e

em um só coro pedir mais investimento e que o governo federal reconheça o valor de

Minas para o Brasil; em vez de trabalhar conosco para buscar recursos e valorizar

Minas Gerais, preferem a crítica ao modelo administrativo de Minas Gerais, preferem

criticar a busca do recurso para fazer investimento no Estado. Deixam claro que, se o

problema existir, a tática do quanto pior, melhor é adotada para que não tenhamos a

Minas que todos os mineiros desejam.

Pois eu faço o contrário. Estou aqui para colocar o que realmente vem acontecendo

em Minas Gerais e que os mineiros estão acompanhando de perto. Vimos que em

Minas apenas três Municípios não são interligados por  asfalto,  e isso porque têm

rodovia  federal  que chega ao Município,  não  possibilitando ao governo de Minas

asfaltar.  Mas  99% dos  Municípios  estão  interligados  com ligação  asfáltica  e  com

recurso aprovado por esta Casa. Foi importante? Foi. O governo de Minas fez obras

para todos os Municípios, à exceção de três, que são rodovias de responsabilidade

do governo federal. Eu até prefiro trocar “responsabilidade” por “irresponsabilidade”

do governo federal, porque, na verdade, se não estão interligados até hoje, é porque

está havendo a irresponsabilidade e o desdém do governo federal para com esses

Municípios, porque nos demais o governo do Estado fez.

Restando-me cerca  de 30 segundos,  gostaria  de  falar  da  minha tristeza  com a

filiação do nosso Vice-Governador Afif  Domingos, mais um que cede ao gosto do

governo federal e vai ocupar Ministério em troca de emprego. Lembro que em 1989 -

eu ainda era mais jovem -, quando Afif Domingos se lançou candidato à Presidência
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da República, dizia: “Juntos chegaremos lá”. Estou com uma certa preocupação, se

quando dizia isso era vendendo a identidade, vendendo para o poder central tudo o

que fez anteriormente, em busca de um emprego, em busca da ocupação de um

Ministério. O Brasil não precisa de um plano partidário o Brasil precisa de um plano

de governo que olhe para todos os brasileiros com a mesma responsabilidade, e não

para quem tem cargo para dar aos outros.

Encerrando, disseram que a Presidenta Dilma chegou a um estabelecimento e fez

uma compra. Perguntaram a ela se iria pagar em cartão ou cheque, e ela respondeu:

“Aceita um Ministério?”.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Quero saudar o Presidente desta reunião, Deputado José

Henrique, este parlamentar tão amado nas nossas Minas Gerais, representante do

povo mais sofrido do Leste de Minas e das nossas Minas Gerais, e falar da minha

admiração por ele. Deputados Duarte Bechir, Glaycon Franco e Durval Ângelo, em

versão Abraham Lincoln, o grande estadista. Saúdo todos os Deputados.

Nós gostamos muito de história, que desfilou hoje nesta tribuna, e quero aproveitar

o início dos pronunciamentos nesta tarde, especialmente o do Deputado Leonardo

Moreira,  e  também  recorrer  um  pouco  à  história.  Nós,  do  PSDB,  fomos  muito

criticados aqui, e não assumimos essas críticas. Quem, junto com o povo brasileiro,

fez mais para o povo brasileiro foi exatamente o PSDB e os partidos unidos a ele.

Quando,  junto  com  Itamar  Franco,  o  PSDB  teve  a  coragem  de  apoiar  aquela

transição  de  iniciar  o  Plano  Real,  o  País  sofria  com  uma inflação  de  80%.  Eles

contaram com aliados, hoje do PT, com José Sarney. O PT ficou contra o Plano Real.

Naquele tempo, Mário Covas, grande Líder do PSDB, disse a todos nós, do PSDB:

“Temos de apoiar  o  Presidente  Itamar  Franco”.  Itamar  chamou a  Deputada Luiza

Erundina para ser a Ministra da Administração. Ela foi expulsa do PT e hoje está no

PSB.  Ela  foi  expulsa  do  PT  por  ter  aceito  assumir  um  cargo no  governo  Itamar

Franco.

O PSDB, não; o PSDB foi ao governo Itamar Franco contribuir para aquele governo

de transição e contribuiu com a medida mais expressiva para a história recente de
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nosso país, que foi o Plano Real, que retirou aquilo que acabava com os pobres do

Brasil, com o assalariado brasileiro, que era a inflação. Líder Bechir, naquele tempo, o

trabalhador, a trabalhadora, no segundo dia após receber seu salário, este já estava

consumido pela inflação.

Agora vemos o PT flertando com a inflação: gosta da inflação e foi contra o Plano

Real. É interessante, porque falavam que o Malan era isto, que o Malan era aquilo.

Quando  o  Presidente  Lula  assumiu  o  governo,  quem  ele  chamou  para  o  Banco

Central?  Um  Deputado  Federal  do  PSDB,  Henrique  Meirelles.  É  muita  falácia.

Conhecemos a história. O povo não cairá nessas mentiras.

Depois, discutiu aqui o Leonardo Moreira. O Duarte Bechir disse muito bem: Minas

Gerais tem crédito, pode buscar dinheiro. Consultei  o computador e constatei que

todos  os  Estados  estão  buscando  empréstimos.  Por  que  será?  Estão  buscando

porque a Presidente Dilma abriu mão de impostos. Criticam Minas Gerais por abrir

mão de impostos. Eles é que abriram. Analisemos o IPI dos carros. Esses impostos

são divididos pelos Estados, não só por Minas Gerais. A Bahia é governada pelo PT,

assim como o Rio Grande do Sul. Todos estão sofrendo porque o dinheiro que voltaria

para os Estados não volta. Eles estão abrindo mão de impostos. Podem abrir mão

porque a arrecadação fica nas mãos deles.

O Deputado Glaycon Franco falava agora para mim que Minas Gerais arrecada por

ano R$36.000.000.000,00, que entrega para o governo federal. Voltam para Minas

Gerais  R$11.000.000.000,00.  E  São Paulo,  do  PSDB,  de  Geraldo  Alckmin?  Esse

Estado arrecada por ano e entrega para o governo federal R$297.000.000.000,00.

Sabem  quanto  retorna  para  São  Paulo?  R$14.000.000.000,00.  Ninguém  acredita.

Hoje  temos  informações,  sabemos  das  coisas.  Quem  governará  os  Estados  e

Municípios  se  o  governo  federal  quer  investir  este  ano  R$81.000.000.000,00  na

saúde,  se em 1995 Fernando Henrique Cardoso investiu  R$77.000.000.000,00? A

conta não fecha. Não dará certo.

Essa é a história mais triste que estamos vivendo. Criticaram a cadeia de Pompéu,

porque faltou açúcar para o café. Cem por cento do custeio das penitenciárias e das

cadeias de Minas Gerais se dá com dinheiro dos mineiros, do Tesouro do Estado.

Não têm um centavo do governo federal. São 100% de investimentos. O Governador
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Anastasia já passou para o nosso Líder Bonifácio Mourão a informação de que, até o

ano que vem, Minas Gerais, o sistema penitenciário mineiro assumirá as 130 cadeias

públicas. Não teremos mais Polícia Civil  guardando presos. Os recursos serão do

Estado de Minas Gerais, porque o governo federal acha que segurança não é com

ele. Aqui muito perto, na Nelson Hungria, temos aproximadamente seis estrangeiros

presos. O governo de Minas paga cada centavo por isso, e o governo federal não

paga nada.

Disponho de poucos segundos e gostaria de ouvir o Deputado Bonifácio Mourão,

mas preciso falar sobre outro assunto. Lamentavelmente, não pode sobrar dinheiro

para os Estados. Fernando Henrique Cardoso deixou 23 Ministérios, e o PT já tem 39

Ministérios.  Temos  39  Ministros.  Já concluo,  Sr.  Presidente.  Sábado  será  um dia

importante. O mais querido, Senador Aécio Neves, assume a Presidência do PSDB

nacional, rumo ao Planalto, para mudarmos tudo isso no Brasil. Os brasileiros serão

acudidos e ouvidos. Os Estados e os Municípios de Minas Gerais serão reconhecidos

pelo governo federal.  Muito obrigado, querido Deputado José Henrique. Extrapolei

pouco, talvez tenha sido 1 minuto.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, em virtude do recebimento da Mensagem nº

449/2013,  do  Governador  do  Estado,  solicitando,  nos  termos  do  art.  69  da

Constituição do Estado, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 4.041/2013, de

sua autoria, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com os

bancos Citibank S.A. e Deutsche Bank S.A., destinada a execução de atividades e

projetos de investimentos do Estado de Minas Gerais, o projeto passa a tramitar em
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regime de urgência, nos termos do art. 208 do Regimento Interno.

- Vem à Mesa:

ACORDO DE LÍDERES

Os Deputados que este subscrevem, representando 2/3 dos membros do Colégio

de Líderes,  nos termos do § 2º  do  art.  272 do Regimento Interno,  acordam seja

atribuído regime de urgência, conforme solicitação do Governador do Estado recebida

nesta data,  para a tramitação do Projeto de Lei  nº  3.685/2013,  que dispõe sobre

medidas relativas à Copa das Confederações Fifa de 2013 e à Copa do Mundo Fifa

de 2014 e dá outras providências.

Sala das Reuniões, 16 de maio de 2013.

Lafayette de Andrada, Líder do BTR.

Tiago Ulisses, Líder do BAM.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 16 de maio de 2013.

José Henrique, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, por solicitação do Governador do Estado

contida na Mensagem nº 450/2013, e tendo em vista Acordo subscrito por dois terços

dos Líderes com assento nesta Casa, o Projeto de Lei nº 3.685/2013, do Governador

do Estado, que dispõe sobre medidas relativas à Copa das Confederações Fifa de

2013 e à Copa do Mundo Fifa de 2014 e dá outras providências, passa a tramitar em

regime de urgência, nos termos do art. 208 do Regimento Interno.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.786 a 4.788/2013,

da Comissão de Minas e Energia, e 4.789/2013, da Comissão do Trabalho. Publique-

se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Segurança Pública - aprovação, na 8ª Reunião
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Extraordinária, em 15/5/2013, dos Requerimentos nºs 4.687/2013, do Deputado Cabo

Júlio, e 4.688/2013, do Deputado Sargento Rodrigues; de Fiscalização Financeira -

aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 15/5/2013, dos Projetos de Resolução nºs

3.966  e  3.967/2013,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira;  e  de  Educação  -

aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 15/5/2013, do Projeto de Lei nº 3.875/2013,

do Governador do Estado (Ciente. Publique-se.).

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados os Pareceres de

Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.631, 2.402 e 2.573/2011, 3.252 e 3.412/2012

e 3.826/2013.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença, em Plenário, do

Conselheiro do Tribunal de Contas, ex-Deputado desta Casa, Doutor Viana.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Duarte Bechir em que

solicita  a  inversão da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  os  Projetos  de  Lei  nºs

4.058/2013,  3.193/2012  e  3.803/2013 sejam  apreciados  em  primeiro  lugar,  nessa

ordem. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.058/2013, da Mesa da Assembleia,

que  dispõe  sobre  a  concessão  da  licença-paternidade  na  Assembleia  Legislativa,

sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos de seus servidores referente ao

ano de 2013, altera dispositivos da Lei nº 17.590, de 20 de junho de 2008, que institui

o Adicional de Desempenho - ADE - no âmbito da Assembleia Legislativa e dá outras

providências. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do projeto com a Emenda

nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que
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o aprovam permaneçam como se encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado. Em votação, a

Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 4.058/2013 com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, serei breve, até porque ainda há

dois projetos para serem votados. Gostaria apenas de falar da nossa satisfação de

poder votar o projeto que reajusta a tabela de vencimentos dos servidores do Poder

Legislativo. Nele está incluído o aumento da licença-paternidade de 5 para 15 dias,

acompanhando  o  que  vem  sendo  votado  no  plano  federal.  Da  mesma  forma,

apresentamos emenda ao projeto que trata da reformulação do estatuto do servidor

público,  Lei  nº  869,  de 1952.  Também apresentamos um projeto de lei  visando a

extensão da licença-paternidade de 5 para 15 dias, da mesma forma, do mesmo jeito

que acabamos de aprovar o Projeto de Lei nº 4.058/2013, da Mesa da Assembleia.

Registramos  a  nossa  satisfação  de  poder  votar  essa  matéria.  É  bom  que  todos

saibam que o reajuste que está sendo dado aos servidores do Poder Legislativo é o

mesmo que foi dado aos servidores do Judiciário.  Este Deputado e os Deputados

Rogério Correia e Durval Ângelo se empenharam e conseguiram fazer mediação para

que houvesse acordo entre o Tribunal de Justiça e os seus servidores. No projeto do

Judiciário,  foi  votado,  portanto,  o  mesmo índice  de  reajuste  e  também  o  abono,

conforme  acordado  com  os  servidores,  com  a  nossa  participação.  Avalizamos  o

acordo e obviamente permitimos, com a nossa interlocução política, que ele fosse

votado, como votamos ontem em 2º turno. É bom que todos saibam que o reajuste

que está sendo dado aos servidores da Assembleia é o mesmo que está sendo dado

às outras categorias de servidores estaduais. Finalizo, Sr. Presidente, parabenizando

todos  os  servidores  da  Assembleia,  que  fazem  todo  o  possível  para  que  os

Deputados tenham a melhor assessoria, para que possam desempenhar cada vez

melhor  seus  mandatos.  Em  nome  da  Bancada  do  PDT  e  talvez  de  todos  os

Deputados  desta  Casa,  parabenizo  os  servidores,  que  são  merecedores  desse

benefício e obviamente do reconhecimento dos parlamentares. Muito obrigado.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, participamos da votação da matéria em
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destaque. Cabe-nos fazer uma das ressalvas mais importantes: parabenizar a Mesa,

na pessoa do Presidente Dinis Pinheiro, por sua sensibilidade. Ele tem demonstrado

ser uma pessoa que ouve e participa. E quem ouve e participa tem oportunidade de

acertar em suas decisões. Em meu nome e na qualidade de Líder da Bancada do

PSD, apesar de integrar o blocão, agradeço aos integrantes da Mesa, na pessoa do

Presidente  Dinis  Pinheiro.  Tenho certeza de que,  ao  apresentar  essa proposta,  a

Assembleia  o  faz  segundo  o  que  lhe  cabe  neste  momento.  Então,  com  sua

sensibilidade,  o  Deputado  Dinis  Pinheiro  está  hoje  concedendo  reajuste  aos

servidores do Legislativo. Talvez esse não seja o ideal, como alguns acham, mas é o

que foi possível. Mas, sendo participativo e aliado ao debate, o Presidente concede

reajuste através desse expediente. Em nome dos servidores da Assembleia, daqueles

que trabalham comigo e os atendem nesta Casa, parabenizo e deixo claro que nosso

reconhecimento é para o Presidente Dinis Pinheiro e os demais membros da Mesa.

Muito obrigado.

O Sr.  Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.193/2012, do

Deputado  Dilzon  Melo,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de

Santana  do  Manhuaçu  o  imóvel  que  especifica.  A  Comissão  de  Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em

discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, o Projeto de Lei nº 3.193/2012, do

Deputado Dilzon Melo, autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santana do

Manhuaçu o imóvel que especifica. Obviamente que me inscrevi para me manifestar

favoravelmente  ao  projeto  e  para  dizer  que  também  estou  com  um  projeto

semelhante, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São José da

Lapa um imóvel, onde será construída uma sede para a Prefeitura dessa cidade. No

caso  do  projeto  do  Deputado  Dilzon  Melo,  solicita-se  a  doação  de  imóvel  para

Santana do Manhuaçu, e o fundamento para isso é que essa doação tem o propósito

de  proteger  o  interesse  da  coletividade  por  meio  da  construção  de  uma  escola

municipal.  Quero evidentemente defender o projeto do Deputado Dilzon Melo e já

peço  aos  Deputados  também  o  apoio  ao  projeto  semelhante  que  apresentei  em

relação  a  São  José  da  Lapa.  Ao  mesmo tempo,  faço  também  uma saudação  a
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Santana do Manhuaçu.

Não sei se o Deputado José Henrique sabe que sou natural de Belo Horizonte, mas

que a minha família é oriunda de São João do Manhuaçu. Tenho lá familiares da

minha mãe, ou seja, meus avós são de São João de Manhuaçu, região da Zona da

Mata,  perto de Santana do Manhuaçu.  Aliás,  recentemente estive lá.  O Deputado

João Leite também tem campanha política majoritária lá em São João do Manhuaçu,

terra da minha mãe e do Deputado Durval Ângelo. Tenho alguns votos lá de familiares

e professores. É uma terra muito querida por nós, é a terra do café. De fato, sei que a

situação das escolas lá é preocupante.

Portanto, quero encaminhar a votação favoravelmente a esse projeto, mas também

quero fazer uma observação, porque, às vezes, pela confusão que a base do governo

faz, o telespectador não sabe a real situação do Estado de Minas Gerais. Como está

Minas  Gerais  financeiramente?  Está  bem  ou  está  mal?  Ora  sobe  à  tribuna  um

Deputado da base do governo Anastasia e diz que Minas avança, que tem o maior

PIB da história do mundo - maior que o PIB da China. Dizem que Minas vai bem, que

Minas tem muito dinheiro. Isso é a propaganda governamental. De repente, sobe à

tribuna outro Deputado da base do governo e diz: “Minas vai mal. Não tem dinheiro

nem para pagar os juros da dívida. É preciso renegociar a dívida porque Minas não

tem dinheiro”. Então nunca sabemos a situação real de Minas Gerais. Minas vai bem,

Minas está com déficit zero, choque de gestão, PIB da China ou está endividada e

não  consegue  pagar  nem  os  juros  da  dívida?  Depende  do Deputado  que usa  o

microfone. O Deputado Leonardo Moreira, agora o mais novo defensor do governo

aqui na Casa, por meio do microfone, diz que o Estado está muito bem, que mal está

o Brasil. É uma contradição, é uma esquizofrenia: o Brasil vai muito mal, Minas vai

muito bem, Minas avança.

Fico imaginando o tipo de discurso que pode ser feito a partir da incoerência, da

esquizofrenia  política.  Quem escuta  um  discurso  desse realmente  não  entende a

situação.  Ora um Deputado da base do governo fala: “O governo do Estado está

ótimo.  Tem  dinheiro  para  fazer  tudo.  Minas  avança,  Minas  vai  bem”.  Vem  outro

Deputado do governo e fala: “Minas não tem dinheiro para pagar juros de dívida. O

Estado está falido, não tem mais recurso. Temos de renegociar a dívida“. Então é
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uma esquizofrenia, pois o próprio governo não se entende. Temos de fazer um debate

mais sério sobre a situação de Minas.

Vejo aqui a doação de um imóvel para a construção da escola, mas espero que seja

o Município que a construa, porque, se se depender do Estado para construí-la, não

sei como será. Isso dependerá do Deputado que vier a esta tribuna para dizer se o

governo tem ou não dinheiro. Essa é a situação que vejo aqui na tribuna desta Casa.

Mas esse é um assunto, Sr. Presidente, que prefiro tratar em outra oportunidade,

porque não diz respeito ao projeto.

Como também terminamos a votação de redação final do projeto que reajustará o

salário do servidor da Assembleia Legislativa, e é importante que o aprovemos rápido,

porque todos os outros já foram aprovados...

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Ele será votado agora.

O Deputado Rogério Correia* -  Então,  encerrarei minha fala,  até para votarmos

mais rapidamente o projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto

de Lei nº 3.193/2012 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em 2º turno,  do  Projeto de  Lei  nº  3.803/2013,  que autoriza  a  Junta

Comercial  do  Estado  de  Minas  Gerais  a  alienar  os  imóveis  que  especifica.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 3.803/2013 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  34/2013,  do

Governador  do  Estado,  que  incorpora  parcelas  da  Gratificação  Complementar  de

Produtividade - GCP - instituída pela Lei nº 18.017, de 8/1/2009, pelo valor da GCP

vigente  no  ano  de  2012,  e  dá  outras  providências.  A Comissão  de  Fiscalização
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Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Vem à

Mesa  requerimento  do  Deputado  Duarte  Bechir  em  que  solicita  o  adiamento  da

discussão do projeto. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  767/2011,  do  Deputado  Wander

Borges,  que  institui  a  política  estadual  para  a  população  em  situação  de  rua.  A

Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que apresenta,  ao  vencido  em 1º  turno.  Vem  à Mesa requerimento  do  Deputado

Duarte Bechir em que solicita o adiamento da discussão do projeto. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 4.058/2013.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados  para  a  especial  de  logo  mais,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 8ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/5/2013

Presidência do Deputado Antônio Carlos Arantes

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de vídeo -

Palavras do Deputado Duilio de Castro - Entrega de placa - Palavras do Sr. Maurício

Antônio Lopes - Palavras do Secretário Carlos Melles - Palavras do Secretário Narcio

Rodrigues  -  Palavras do  Sr.  Presidente  -  Apresentação musical  -  Encerramento  -

Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
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Adelmo Carneiro Leão - Antônio Carlos Arantes - Duilio de Castro.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Carlos Arantes) - Às 20h15min, declaro aberta

a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura das atas das

duas reuniões anteriores.

Atas

- O Deputado Adelmo Carneiro Leão, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das

atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O  locutor  -  Destina-se  esta  reunião  a  homenagear  a  Empresa  Brasileira  de

Pesquisa Agropecuária - Embrapa - pelos 40 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Maurício Antônio

Lopes,  Presidente  da Empresa Brasileira  de  Pesquisa  Agropecuária  -  Embrapa -;

Narcio Rodrigues, Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,

representando  o  Sr.  Antonio  Anastasia,  Governador  do  Estado;  Demerval  Silva,

Superintendente em exercício do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

em Minas Gerais, representando o Sr. Antônio Andrade, Ministro dessa Pasta, Carlos

Melles,  Secretário  de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas;  Paulo  Afonso

Romano,  Secretário  Adjunto  de  Estado de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,

representando  o  Sr.  Elmiro  Nascimento,  Secretário  dessa  Pasta;  Marcelo  Lana

Franco, Presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig

-; Alysson Paulinelli, Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no período de

1974 a 1979; e Deputado Duilio de Castro, coautor do requerimento que deu origem a

esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de destacar a presença, nesta solenidade, dos Exmos. Srs.

Fernando José Aguiar Mendes,  Diretor de Promoção e Articulação Institucional  da

Emater; Evaldo Vilela, Secretário Adjunto de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior;  Duarte  Vilela,  Chefe-Geral  da  Embrapa  Gado  de  Leite;  Antônio  Álvaro
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Corsetti Purcino, Chefe-Geral da Embrapa Milho e Sorgo; Marcos Matoso, Secretário

Municipal de Meio Ambiente, representando o Prefeito de Sete Lagoas; Antônio Bahia

Filho, Magnífico Reitor do Unifemm; Joaquim Lúcio, Secretário de Obras da Prefeitura

de  Santana  de  Pirapama;  e  Getúlio  Gontijo,  representando  o  Professor  Wendel,

Vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Informamos  ao  distinto  público,  bem  como  aos  telespectadores  que  nos

acompanham pela  TV Assembleia,  as  mensagens  que nos  foram enviadas  pelos

Exmos. Srs. Senador Aécio Neves; Marcio Lacerda, Prefeito de Belo Horizonte; Paulo

Piau, Prefeito de Uberaba; Secretário Bilac Pinto; Deputado Federal Marcos Montes;

e Carlos André Mariani Bittencourt, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas

Gerais, através das quais manifestam seus cumprimentos à empresa homenageada

desta  noite  lamentando  a  ausência  em  razão  de  compromissos  previamente

agendados.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pelo Coral da Embrapa Milho e Sorgo, sob a regência do maestro Daniel Souza.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos todos a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Duilio de Castro

Exmo.  Sr.  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  coautor  do  requerimento  que  deu

origem  a  esta  homenagem,  representando  o  nosso  querido  Presidente  da

Assembleia, Deputado Dinis Pinheiro; Exmo. Sr. Presidente da Empresa Brasileira de

Agropecuária - Embrapa -, companheiro mineiro e amigo, Maurício Antônio Lopes,

seja  bem-vindo;  Exmo.  Sr.  Narcio  Rodrigues,  Secretário  de  Ciência,  Tecnologia e

Ensino Superior,  representando o nosso Governador Antonio Anastasia; Exmo. Sr.

Demerval Silva, Superintendente em exercício do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento  em  Minas  Gerais,  representando  o  Exmo.  Sr.  Antônio  Andrade,

Ministro da Agricultura; Exmo. Sr. Secretário de Transportes e Obras Públicas, nosso

querido Deputado Federal Carlos Melles; Exmo. Sr. Paulo Afonso Romano, Secretário
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Adjunto de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representando o Secretário Elmiro

Alves Nascimento;  Exmo. Sr.  Marcelo Lana,  Presidente  da  Empresa de Pesquisa

Agropecuária de Minas Gerais - Epamig; Exmo. ex-Ministro da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento,  nosso eterno companheiro e amigo Alysson Paulinelli;  senhores e

senhoras. É muito bonito ver daqui de cima pessoas responsáveis pela produção de

conhecimento, como é o caso da Embrapa. Gostaria de falar o porquê desta justa

homenagem  que  se  faz  a  essa  empresa  que  tanto  produz  conhecimento,  que

logicamente se traduz em qualidade de vida para o nosso povo.

Muito  me  honra  homenagear,  juntamente  com  o  nobre  parlamentar,  Deputado

Antônio Carlos Arantes, a Embrapa, que no último dia 26 de abril comemorou 40 anos

e é reconhecida no Brasil e no mundo como instituição pública brasileira de destaque

na  pesquisa  agropecuária,  com  ênfase  nos  aspectos  de  inovação,  modernidade,

sustentabilidade, valorização de parcerias e capacidade de antecipação. Justifico esta

homenagem, já que a Embrapa possui 47 unidades de pesquisa e de serviços e 4

unidades centrais administrativas. Hoje conta com 9.795 empregados, sendo 2.427

pesquisadores - 375 com mestrado, 1.789 com doutorado e 242 com pós-doutorado.

É importante destacar isso.

Da criação da Embrapa até o momento, a safra de grãos quadruplicou. Também

houve aumento generalizado na produção e na produtividade da pecuária bovina,

suína, caprina, ovina e avícola. A oferta de leite, couro, pele, embutidos, queijo e ovos

seguiu o mesmo caminho, bem como a de hortaliças, frutas, flores, fibras e essências

florestais. O último balanço social, de 2011, mostra que a Embrapa ofereceu ao País

um lucro social de R$17.760.000.000,00, apurado com base nos impactos de uma

amostra de apenas 114 tecnologias e 163 cultivares desenvolvidas, pela empresa e

seus parceiros, em especial as organizações estaduais de pesquisa, e transferidas

para a sociedade.

No âmbito internacional, a empresa desenvolve 49 projetos de cooperação com a

América Latina e Caribe, contemplando 18 países, e 51 projetos de cooperação com

9 países da África, além de cooperação científica por meio de laboratórios no exterior

- os Labex -, presentes na América do Norte, Europa e Ásia. Cerca de 250 novos

projetos inovadores são aprovados anualmente nos mais variados temas de interesse
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do agronegócio nacional. Hoje a empresa opera uma carteira do Sistema Embrapa de

Gestão  -SEG  -  com  mais  de  mil  projetos.  Alguns  projetos  especiais  quero  aqui

destacar: Embrapa 40+20; Evolução e Alinhamento dos Instrumentos de Governança

Corporativa;  Gestão  de  Competência;  Modelagem  e  Lançamento  do  Sistema

Agropensa; Contribuições da Embrapa ao Novo Código Florestal; Fortalecimento do

Processo  de  Internacionalização  da  Embrapa;  a  Embrapa  e  a  Modernização  da

Transferência Tecnológica no Brasil; Posicionamento da Embrapa nos Mercados de

Cultivares;  Fortalecimento  da  Infraestrutura  de  Campos  Experimentais  e  de

Laboratórios; Implantação do Plano Diretor da Tecnologia da Informação -PDTI.

Lembro de forma especial o trabalho desenvolvido pela unidade de Sete Lagoas,

onde  o  Sr.  Maurício  Antônio  iniciou  sua  carreira,  hoje  Presidente  da  Embrapa.

Lembramos o desenvolvimento, pela unidade de Sete Lagoas, do milho e sorgo, que

atualmente realiza a cultura do sorgo sacarino para a produção de bioetanol.  Nas

atuais  condições  da  cadeia  produtiva  de  etanol  no  Brasil,  o  sorgo  se  encaixa

perfeitamente para fornecer matéria-prima de qualidade entre os meses de janeiro e

abril, quando a produção de etanol sofre grande queda no País. Isso é um pequeno

resumo da grandeza do trabalho que a Embrapa faz, em prol do desenvolvimento da

economia brasileira e da melhoria da qualidade de vida não só dos brasileiros mas de

toda a população mundial. Aproveito a oportunidade para parabenizar, na pessoa do

Presidente  Maurício  Lopes,  todos  que,  de  alguma  maneira,  contribuíram  para  a

Embrapa chegar no que é hoje, em especial aos ex-funcionários e funcionários, que

são a mola-mestra para que tudo isso pudesse acontecer.

Muito  obrigado,  que  Deus  abençoe  a  todos,  para,  juntos,  continuarmos

transformando o nosso país. No que se refere ao desenvolvimento do conhecimento,

a Embrapa hoje é um exemplo para nós e para o Brasil. Gostaria de somar-me aos

milhões de brasileiros que certamente queriam estar aqui hoje para lhes dizer: muito

obrigado. Boa noite.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Antônio Carlos Arantes, representando o

Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro, fará a entrega ao Sr.

Maurício Antônio Lopes, Presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
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- Embrapa -, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue contém os

seguintes dizeres: (- Lê.) “A criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

- Embrapa - é um marco no desenvolvimento econômico do País. Ao longo de quatro

décadas,  a  instituição  plantou  investimentos  constantes  em  pesquisa  e  inovação

tecnológica, aliados à capacitação permanente de seus funcionários e à formação de

parcerias  estratégicas.  Hoje,  colhe  resultados  que impressionam  pela  quantidade,

qualidade e diversidade na produção agropecuária. Além do reconhecimento nacional

e internacional, a Embrapa pode se orgulhar de sua maior conquista: beneficiar toda

a sociedade brasileira. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais presta

justa homenagem à Embrapa por ocasião dos 40 anos de sua fundação”.

O Sr. Presidente - Eu gostaria de convidar também para nos acompanhar nesta

homenagem  o  Sr.  Narcio  Rodrigues,  Secretário  de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino

Superior, representando o Governador Antonio Anastasia, assim como meu parceiro,

Deputado Duilio de Castro, também coautor desta homenagem.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Maurício Antônio Lopes

Eu gostaria  de  cumprimentar  os  Exmos.  Srs.  Deputado Antônio  Carlos  Arantes,

coautor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta  homenagem,  representando  o

Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais; e

Narcio Rodrigues, Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,

representando o Governador Antonio Anastasia. Meus cumprimentos aos Exmos. Srs.

Demerval Silva, Superintendente em exercício do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento em Minas Gerais, representando o Ministro Antônio Andrade; Carlos

Melles,  Secretário  de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas;  e  Paulo  Afonso

Romano,  Secretário  Adjunto  de  Estado de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,

representando  o  Secretário  Elmiro  Alves  do  Nascimento.  Cumprimento  ainda  os

Exmos.  Srs.  Marcelo  Lana Franco,  Presidente  da  Epamig;  Alysson Paulinelli,  ex-

Ministro  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento;  e  Deputado  Duilio  de  Castro,

coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Meus cumprimentos

também ao nosso caro Dr.  Eliseu Alves,  ex-Presidente da Embrapa,  assessor  da

Presidência; ao meu caro amigo Alberto Duque Portugal, ex-Presidente da Embrapa;
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ao  caro  amigo  Antônio  Bahia  Filho,  Reitor  da  Unifemm,  de  Sete  Lagoas,  ex-

pesquisador  da  Embrapa  e  também  ex-gestor  em  várias  ocasiões;  ao  Deputado

Estadual Adelmo Carneiro Leão; e aos Srs. Fernando José Aguiar Mendes, Diretor da

Emater; Plínio César Soares, Diretor Técnico da Epamig; Marcos Matoso, Secretário

de  Meio  Ambiente  de  Sete  Lagoas,  representando  o  Prefeito  Marcio  Reinaldo;  e

Evaldo Vilela, Secretário Adjunto de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,

meu  caro  amigo.  Obviamente,  por  fim,  cumprimento  os  caríssimos  colegas,  o

belíssimo corpo da nossa Embrapa Milho  e Sorgo;  os  nossos  gestores de várias

unidades,  pesquisadores,  analistas,  técnicos  e  assistentes  das  nossas  várias

unidades; e todos os pesquisadores, lideranças e parceiros presentes.

Senhoras  e  senhores,  antes  de  qualquer  outra  consideração,  permitam-me

agradecer, em nome de todos os empregados e lideranças da nossa empresa, esta

homenagem, o cuidado e a atenção que o Legislativo mineiro dedica à Embrapa. Este

é um ano muito especial para nós embrapeanos e, de modo geral, para todos os

brasileiros. No último dia 26 de abril, celebramos os 40 anos de uma visão, de um

sonho, que, na verdade, começou a ser construído no dia 18/4/72. Naquele dia, o

então  Ministro  da  Agricultura,  Luiz  Fernando  Cirne  Lima,  instituiu  um  grupo  de

trabalho para fazer um diagnóstico da pesquisa agropecuária no País. Coube a ele

apontar as soluções e os encaminhamentos legais necessários para conduzir o Brasil

à modernidade no campo. A visão desse grupo de brasileiros se materializou em um

documento de 91 páginas, apresentado em junho daquele mesmo ano.

O sonho de um futuro melhor lançou as bases para a criação de uma empresa e de

um sistema de pesquisa agropecuária genuinamente nacionais. Nascia ali a Empresa

Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa -, instalada oficialmente em 26/4/73. A

capacidade desses pioneiros de antecipar o futuro ajudou a construir o Brasil tal como

conhecemos  hoje.  A criação  da  Embrapa,  e  mais  tarde  do  Sistema Nacional  de

Pesquisa  Agropecuária,  tornou  possível  a  superação  dos  desafios  e  dos  limites

daquele  tempo.  Tempo  em  que  faltava  gente  especializada  no  campo,  e  o  País

precisava  adaptar  a  tecnologia  externa  antes  de  aproveitá-la.  Nunca  nos

esqueceremos  daqueles  que  dedicaram  sua  vida  à  Embrapa  e  à  pesquisa

agropecuária brasileira, acrescentando à nossa história conquistas que viabilizaram o
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surgimento  de  uma agropecuária  tropical,  hoje  considerada a  mais  importante  do

mundo.

Aqui  não  cabe  citar  ou  descrever  realizações,  que  foram  muitas  e  por  demais

conhecidas  por  todos.  Hesito  em  citar  nomes,  porque  sei  do  risco  de  cometer

injustiças, tão grande é o número de profissionais que participaram dessa construção,

além de grande número de parceiros  e amigos  da Embrapa.  Mas  acho que  não

correrei risco algum ao citar aqui a participação decisiva de três mineiros ilustres na

construção e na trajetória da Embrapa.

O Dr.  Eliseu Alves,  fundador e Presidente no período de 1979 a 1984,  pessoa-

chave na concepção e implantação da Embrapa, depois, como seu Presidente, e em

todos  os  momentos posteriores,  de  consolidação e fortalecimento  da  empresa.  É

difícil,  Sr.  Presidente, traduzir  em palavras toda a contribuição do Dr. Eliseu Alves

para a Embrapa e para o desenvolvimento da moderna agricultura brasileira. Muito

obrigado, Dr. Eliseu. Receba, portanto, o nosso caloroso abraço e sincero obrigado

por tudo que o senhor fez e segue fazendo pela Embrapa.

Cito também o Dr. Alysson Paulinelli, Ministro da Agricultura no período de 1974 a

1979.  O  Ministro  Paulinelli,  então  jovem  visionário,  vindo  de  uma experiência  de

sucesso em Minas Gerais, convenceu todos no governo de que não haveria saída

para a agricultura brasileira sem massivo investimento em ciência. No seu período à

frente do Ministério, houve grande fortalecimento das políticas de desenvolvimento da

agricultura, com a criação de programas arrojados de governo, que foram o ponto de

partida  para  a  grande  revolução  da  agricultura  tropical.  Nesse  período  se  deu  a

grande expansão da Embrapa, com a criação de 16 centros de pesquisa em diversas

regiões do Brasil.  O nosso reconhecimento e o nosso muito obrigado ao Ministro

Paulinelli.

O  terceiro  mineiro  que  gostaria  de  citar  aqui  é  o  Dr.  Alberto  Duque  Portugal,

Presidente  no  período  de  1995  a  2002.  Esse  foi  um  período  de  grande

aprimoramento dos métodos e processos gerenciais na Embrapa. Sob a liderança do

Dr. Portugal, a Embrapa quebrou paradigmas, lançando programas e ações inéditos.

Nesse período, a empresa fortaleceu seu processo de planejamento estratégico e

criou o programa inédito de avaliação corporativa, além de implantar um programa de
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comunicação  empresarial,  que  ampliou  o  diálogo  da  empresa  com  a  sociedade

brasileira e definitivamente a projetou para o mundo.

Outro grande avanço no período, na verdade resultado de uma dobradinha entre

Eliseu Alves e Alberto Portugal, foi o lançamento do Programa Labex de cooperação

internacional.  Com esse programa de cooperação científica, a Embrapa se lançou

para  o  mundo,  e,  graças  a  ele,  a  Empresa  mantém  hoje  fortes  programas  de

cooperação científica na América do Norte, Europa e Ásia. Portanto, o nosso muito

obrigado ao Presidente Alberto Portugal.

Foram 40 anos de intenso trabalho com contribuições decisivas do nosso Estado de

Minas Gerais. Temos em Minas Gerais dois dos nossos centros de excelência em

pesquisa e desenvolvimento: a Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas, unidade

que tem um significado todo especial para mim, como bem lembrado pelo Deputado

Duilio  de  Castro.  Ali  tive  o  meu  primeiro  contato  com  o  mundo  da  pesquisa

agropecuária,  30  anos  atrás.  Mineiro  de  Bom  Despacho,  terminei  meu  curso  de

agronomia pela Universidade Federal de Viçosa em julho de 1983. Como bolsista do

CNPq,  encontrei  em  Sete  Lagoas  pesquisadores  e  mentores  extraordinários,

profissionais que marcaram de forma definitiva a minha carreira.

A Embrapa  Gado  de  Leite,  em  Juiz  de  Fora,  é  outro  centro  de  excelência  da

Embrapa no Estado, um dos maiores centros geradores de inovações para a pecuária

leiteira  no  Brasil,  reconhecida  internacionalmente.  A Embrapa  Milho  e  Sorgo  e  a

Embrapa Gado de Leite são centros de excelência porque recrutaram grande parte

dos  seus  talentos  nas  melhores  universidades  do Estado.  O  espírito  criativo  que

viceja em cada parcela experimental, em cada laboratório aqui instalado, deu-nos,

além da genética de ponta em plantas e animais, sistemas de produção aprimorados,

práticas de defesa fitossanitária, manejo de água e solo e sustentabilidade ambiental.

Aqui  em  Minas  mantemos  coleções  valiosas  de  germoplasma  de  milho,  sorgo,

milheto  e  forrageiras  que  permitem  a  geração  de  plantas  mais  adaptadas  aos

diversos biomas nacionais e aos seus sistemas de cultivo. A Embrapa ajuda Minas e

o Brasil a avançar na produção de leite, sempre em busca da sustentabilidade nas

dimensões econômica, ambiental e social,  contribuindo para a competitividade dos

nossos produtores e da nossa indústria.
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Não devo esquecer a Embrapa Café e todas as parcerias no âmbito do Consórcio

Brasileiro  de  Pesquisa  em  Café,  em  especial  com  a  Epamig  e  as  Universidades

Federais de Viçosa e Lavras. Por fim, destaco a crescente presença em Minas da

Embrapa Soja, Embrapa Gado de Corte, Embrapa Trigo, Embrapa Cerrados, além da

Embrapa Produtos e Mercados, com escritórios em Sete Lagoas e em Uberlândia,

todos com forte interação e múltiplos parceiros no Estado de Minas Gerais. Em Minas

Gerais somos 653 empregados, dentre os quais 149 pesquisadores e mais centenas

de colaboradores, entre estagiários e bolsistas. A todos eu saúdo e parabenizo, em

especial  pelo  seu  grande  empenho,  ao  trabalhar  com  grande  sinergia  com  as

instituições estaduais de pesquisa e fomento.

Cabe aqui o reconhecimento à Secretaria de Agricultura, à Secretaria de Ciência,

Tecnologia e Educação Superior, à Fapemig, à nossa coirmã Epamig, à Emater, ao

Instituto Mineiro de Agropecuária, à Universidade Federal de Viçosa e à Fundação

Arthur  Bernardes  -  Funarbe -,  à  Universidade  Federal  de  Lavras,  à  Universidade

Federal de Minas Gerais, à Universidade Federal de Juiz de Fora, à Universidade

Federal de Uberlândia, à Universidade Estadual  de Minas Gerais,  à Faculdade de

Zootecnia  de  Uberaba,  à  Universidade Federal  de  São João  del-Rei,  ao  Instituto

Federal de Educação do Norte de Minas e demais escolas técnicas, à Federação de

Agricultura do Estado de Minas Gerais, à Federação dos Trabalhadores na Agricultura

do Estado de Minas Gerais, à ABCZ, à ABCGil e demais associações de criadores e

produtores e, mais recentemente, ao Nurii-Hidroex, em Frutal, dentre muitas outras

organizações mineiras, todas parceiras de primeira hora da Embrapa.

A nossa atuação, ao lado dessas inúmeras instituições parceiras, aliada à força do

setor produtivo nacional, à coragem e ao empreendedorismo dos nossos agricultores,

ajudaram a transformar a agropecuária em um dos pilares da economia brasileira. O

Brasil  conseguiu superar,  em tempo recorde,  a  insegurança alimentar  e  ainda se

projetou como um grande provedor de alimentos para o mundo. A importância do

agronegócio para a nossa economia é, portanto, inegável, assim como é inegável a

importância  da  participação  do  Legislativo  na  construção  desse  cenário.  Nesse

sentido,  é  inescapável  que  exaltemos  a  ação  diuturna  do  Legislativo,  em  Minas

Gerais e em todo o Brasil, em mobilizar a Embrapa para a solução de problemas
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sociais e econômicos da gente brasileira.

As comissões temáticas das Casas Legislativas, no plano nacional e estadual, têm

possibilitado  à  Embrapa  fornecer  informações  e  conhecimentos  que  estão

contribuindo fortemente na formulação, aprimoramento e implementação de políticas

públicas.  É  cada  vez  mais  evidente  a  intensificação  do  diálogo  produtivo  entre

cientistas e lideranças políticas no País, e tornamos o convívio da ciência e da política

saudavelmente  frequente  nas  Casas  Legislativas.  Aí  temos  debatido  o  álcool

combustível e a agroenergia, os marcos ambientais, a segurança dos avanços em

áreas  complexas,  como  a  biotecnologia  e  a  nanotecnologia,  o  acesso  à

biodiversidade, à propriedade intelectual e os direitos das comunidades tradicionais, o

Código Florestal e a segurança alimentar e nutricional da nossa população, dentre

muitos outros temas.

Sr.  Presidente,  senhoras e senhores,  temos o desejo sincero e determinado de

ajudar  as  nossas Casas Legislativas a buscar  respostas e  contribuir  para que as

decisões  dos  nossos  legisladores  possam  estar  sempre  amparadas  pelo  melhor

conhecimento possível. E há muito mais dados, informações e conhecimentos nas

instituições  de  ciência  e  tecnologia  que  podem  ajudar  a  construir  a  inteligência

estratégica  dos  Poderes  Executivo  e  Legislativo  para  a  condução dos  planos  de

desenvolvimento econômico e social do nosso país. Uma reflexão que se impõe a

nós,  cientistas,  é  que  precisamos  aprender  mais  sobre  a  maneira  de  ser  do

Legislativo  brasileiro  para  que  possamos  ampliar  a  nossa  contribuição  aos

parlamentares, de maneira a exercer a pluralidade de soluções que o conhecimento

nos permite, e assim atender à pluralidade de expectativas do povo brasileiro.

Senhoras  e  senhores,  40  anos  se  passaram  desde  a  criação  da  Embrapa,  e

sabemos  que muito  se  construiu  pelo  bem do Brasil,  a  partir  do  diálogo entre  a

política  e  a  ciência.  Prospectando  o  futuro  à  nossa  frente,  duas  certezas  nos

confortam. Muito o Brasil ainda poderá construir para que a nossa agricultura realize

todo o seu potencial de bem para a humanidade. E, com o crescente entendimento

entre a política e a ciência, essa realização se torna cada vez mais próxima.

Eu brindo à eternidade desse entendimento e brindo aos visionários pioneiros, aos

ex-Presidentes,  aos  gestores,  a  todos  os  pesquisadores,  analistas,  técnicos,
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assistentes,  aos  nossos  parceiros  públicos  e  privados,  aos  nossos  clientes,  aos

produtores grandes  e  pequenos,  às  donas de casa...  Enfim,  meu caro  Dr.  Eliseu

Alves, eu brindo a todos os que nos ajudaram a manter a Embrapa no rumo certo. E,

com muito orgulho e alegria, brindo à Embrapa do Futuro, à Embrapa que todos nós

estamos construindo neste momento. Muito obrigado!

Palavras do Secretário Carlos Melles

Boa  noite,  senhoras  e  senhores;  Exmo.  Sr.  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,

Presidente desta reunião e autor do requerimento; Deputado Duilio de Castro, coautor

do requerimento que deu origem a esta reunião - em nome dos senhores, saúdo a

Assembleia,  por  ter  feito  e  oportunizado  um  momento  tão  rico  como  este,  que

homenageia a nossa querida Embrapa -; amigo e Secretário Narcio Rodrigues, que

aqui  representa  o  Governador  do  Estado;  Maurício  Antônio  Lopes,  Presidente  da

nossa  querida  Embrapa,  nossa  homenageada;  Sr.  Marcelo  Lana,  companheiro  e

Presidente  da  Epamig;  Demerval  Silva,  que  aqui  representa  o  Ministro  Antônio

Andrade;  querido  companheiro  Paulo  Romano,  de  tantas  lutas,  representando  o

Secretário  Elmiro  Nascimento;  eterno Ministro  e  querido  amigo Alysson Paulinelli.

Senhoras  e  senhores  homenageados,  vou  arriscar  a  dizer  rapidamente  algumas

palavras, do fundo do meu coração.

Vou começar pelo Fantini, pelo Totonho, pelo Bahia, pelo Vilela, pelo Portugal, pelo

Plínio, pelo Matoso, pelo Luís Gomes, que estou vendo daqui, mas não vou citar o

nome de todos os nossos companheiros. Nós, que estamos chegando aos 65 anos, e

os  que  estão  chegando  aos  75,  como  o  Alysson  e  o  Eliseu,  tivemos  um  baita

privilégio.  Este  momento  é  de  louvação  a  Deus,  por  nos  dar  a  oportunidade  de

estarmos vivos e podermos presenciar os 40 anos da Embrapa.

O  vídeo  falou  da  semente  que  cria,  que  multiplica,  da  preservação  do  meio

ambiente e da vida. Foram muito felizes no vídeo. Só faço um pequeno retoque em

algumas coisas. O Otávio Elísio fez essa colocação, bem como você, Narcio, como

Secretário de Ciência e Tecnologia. Nós botamos a mão na massa ao longo desses

anos. O nosso eterno Ministro Alysson Paulinelli  viveu a Embrapa mais cedo. Em

1969, ele criou o Programa Integrado de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas

Gerais - Pipaemg. Falta falar do Miguelzinho, que fez o mesmo papel do Mário Vilela,
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do  Nuno  Casasanta.  Essa  turma  toda  viveu  esses  anos  felizes  de  ver  essa

transformação - não é, Getúlio? O Pipaemg começou a incomodar. Não se sabia se

aquilo  era  simbiose  ou  complementação.  Mas  ele  pegou  o  sistema  estadual  de

pesquisa, a ociosidade, entre aspas, das universidades, criou um ambiente propício.

Qualquer  um  pôde  ver  o  Sistema  Operacional  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento  -  Soapa -,  criado por  Minas  Gerais  na  lucidez e  na  felicidade  do

Rondon. O Eliseu chegou à Embrapa. O que ele fez? Ele não sabe fazer nada. Hoje

talvez o Eliseu faça muito mais pela Embrapa do que já fez. Há 20 anos, estou na

vida pública, arremedando o Alysson, porque o vi entrando. Ele era sempre o nosso

guia, e eu dizia: vou atrás disso, porque deve ser bom, vamos representar o nosso

setor. Mas ele saiu logo.

Maurício, sobretudo a partir de 1995, tivemos governos sérios e construtivos, que

deram a oportunidade de Portugal, junto a tantos outros que por lá passaram, fazer

muito pela Embrapa, como você bem disse. O Eliseu representava a certificação, a

blindagem.  Enquanto  o  Eliseu  estiver  na  Embrapa,  ela  estará  blindada,  ninguém

ousará  tocar  nela.  Enquanto  o  Alysson  estiver  vivo,  indo  a  Brasília  buscar  a

renovação da Embrapa com esse grupo, a Embrapa continuará blindada. Talvez esse

seja o maior patrimônio que construímos.

Nesse período, suspeito que isso continuará a acontecer com essa equipe que está

aqui.  Vim  para  a  vida  pública,  mas sou testemunha,  Maurício,  do trabalho  que o

Portugal  e equipe fizeram, sempre com a segurança de ter  o Eliseu,  o Alysson e

tantos outros do lado. Não vou citar nomes, já citei tantos, mas deveria citar todos

que ajudaram a Embrapa a fazer o que fez. Em um determinado momento, pegamos

as melhores cabeças do País. Dizíamos: “Vamos citar o que há de novo e moderno

neste país”. Todos citavam a Embraer. Nessa ocasião, o Ozires estava almoçando na

Fundação Dom Cabral e, com sua sabedoria, disse que a Embraer não existiria se

não fosse o governo, mas ela não seria o que é se o governo tivesse continuado nela.

A outra referência é a Embrapa. Esses são os dois orgulhos da Nação.

A  Embrapa  tem  uma  questão  diferenciada  da  Embraer.  Ela  realmente  criou,

multiplicou.  É  de  um  grão  de  milho  que  saem  500  e  600  grãos.  O  poder  da

multiplicação  é  só  do  agronegócio.  A  Embrapa  deu  oportunidade  ao  agricultor
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brasileiro de mostrar que é o mais eficiente do mundo. O setor de ponta do Brasil é o

agronegócio, capitaneado pela Embrapa, pelas empresas estaduais e pelas nossas

universidades.

Portanto,  tenho  certeza  de  que  todos  queriam  falar  um  pouco  dessa  história

maravilhosa.  Alysson,  quando você chegou lá,  deu uma coisa  nova a  todos  nós,

agrônomos e veterinários. Experimentamos uma força a partir de 1973, 1974 e 1975,

pois pudemos escolher os formandos em agronomia. Tínhamos cinco, seis empregos

para cada formando em agronomia.  Como foi  bom aquilo,  como nos deu força e

sustentação!  Depois ele fez um programa que mandou quase 2 mil  pessoas para

fora. Depois de quase 40 anos, o governo repete, em outra área, as coisas que esse

grande  vidente  e  gestor,  sempre  novo,  fez  na  Embrapa.  O Alysson  vai  ser  novo

eternamente. Por isso, acho que vale a pena essa história ser contada em prosa e

verso.

Portugal, você aparenta ser um pouquinho mais velho do que eu, mas somos da

mesma geração.  Narcio,  Antônio  Carlos,  que  veio  do  4S,  fazendo  esse  trabalho

maravilhoso, e Maurício, levem ao Governador e aos companheiros da Embrapa, do

sistema,  que  Minas  Gerais  louva  a  nossa  querida  Embrapa,  os  agricultores

brasileiros, que são homens absolutamente públicos, mais públicos do que qualquer

homem público do Brasil, homenageado aqui hoje. Muito obrigado.

Palavras do Secretário Narcio Rodrigues

Boa noite a todos os convidados nesta noite tão especial para Minas Gerais. Quero

saudar o Deputado Antônio Carlos Arantes, que preside esta reunião representando

aqui o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente, pela iniciativa de propor também esta

reunião solene ao lado do Deputado Duilio de Castro, a quem quero cumprimentar.

Ao saudar  os  dois,  cumprimento também o Deputado Adelmo Carneiro  Leão,  tão

ligado ao setor da pesquisa, da ciência e tecnologia, e ainda, ao cumprimentar os

três, cumprimento a Assembleia Legislativa por este ato solene, por este momento

em que Minas empresta o seu reconhecimento a toda a história da Embrapa. Quero

saudar também Maurício Antônio Lopes, ilustre mineiro que hoje preside a Embrapa

para orgulho de todos nós mineiros. Cumprimento o meu amigo Alysson Paulinelli,

permanente inspiração da nossa atividade parlamentar e pública; o Demerval Silva,
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representando  o  Ministro  Antônio  Andrade,  que  orgulha  Minas  hoje  ao  ocupar  o

Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; o ilustre Deputado Carlos Melles,

meu colega de governo e de parlamento e que falou aqui com a legitimidade que tem

e com muito mais  autoridade que eu.  Todos sabemos que o Melles é do setor  e

poderia  muito  bem  ter  representado  o  governo  nesta  solenidade  até  pela  sua

legitimidade e história, que é marcada pela contribuição e por transformações, com

representação na Embrapa, na criação do fundo do café e por tantas lutas dele na

liderança da Frente Parlamentar do Cooperativismo no Congresso Nacional. Tenho no

Melles  uma  escola  que  sempre  iluminou  minha  estrada.  Da  mesma  forma,

cumprimento o Sr. Paulo Romano, hoje Secretário Adjunto de Agricultura, cuja história

se confunde com a trajetória recente da agricultura brasileira; o Prof. Evaldo Vilela,

Secretário Adjunto de Ciência e Tecnologia; e o Sr. Vicente Gamarano, Subsecretário

de Ciência,  Tecnologia  e  Inovação,  ambos muito ligados  ao setor  da pesquisa;  o

colega  de  governo  Marcelo  Lana,  Presidente  da  Epamig,  o  Prof.  Octávio  Elísio,

Presidente  do  Hidroex;  o  Alberto  Portugal,  meu  querido  amigo,  antecessor  e  ex-

Presidente  da  Embrapa  -  cumprimento-o  e,  na  sua  pessoa,  o  Eliseu  Alves.

Cumprimento esses quatro últimos mineiros que representam a história e o futuro da

Embrapa e que foram hoje reverenciados nesta homenagem. Cumprimento também o

Prof. Richard Meganck, consultor da Unesco, ex-Reitor do Instituto de Educação para

as Águas, de Delft, na Holanda; de forma muito especial, o Coral da Embrapa, que

hoje deu um toque artístico a esta solenidade; e o Lineu, coordenador do Nurii. Deixo

um abraço muito especial a minha amiga Cynthia, que está sempre cuidando das

relações institucionais com a Embrapa, fazendo isso com muito carinho, dedicação e

competência.

Sr. Presidente, incumbiu-me o Governador Antonio Anastasia de ler aqui a nota que

ele, impedido de comparecer, enviou à Assembleia Legislativa, que diz o seguinte: (-

Lê:) “Sr. Presidente Dinis Pinheiro, Deputado Antônio Carlos Arantes, Srs. Deputados,

prezado  Presidente  Maurício  Antônio  Lopes,  senhoras  e  senhores,  boa  noite!  Na

impossibilidade  de  estar  presente,  registro  os  meus  cumprimentos  à  Empresa

Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa -, que nesta reunião especial recebe

da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  homenagem  pelos  seus  40  anos  de
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fundação, justo reconhecimento a sua valiosa contribuição para o desenvolvimento da

agricultura e da pesquisa agropecuária no Brasil.

A Embrapa, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foi

criada em 1973, em um momento de intenso crescimento populacional e de renda

“per capita” no País, além do início da abertura para o mercado externo, fatores que

exigiram do setor agrícola investimentos em tecnologia e pesquisa para aumentar a

oferta de alimentos.

Desde  a  fundação,  a  Embrapa  ampliou  sua  atuação  para  outras  áreas,  sendo

algumas  das  principais:  agricultura,  agroenergia,  agroindústria,  tecnologia  de

alimentos,  biotecnologia,  nanotecnologia,  produção  animal,  floresta  e  silvicultura.

Atua,  por  intermédio  de  unidades  de  pesquisa  e  de  serviços,  e  de  unidades

administrativas,  presentes  em quase todos os Estados  brasileiros,  tendo criado o

Sistema  Nacional  de  Pesquisa  Agropecuária,  que  é  abastecido  por  projetos

desenvolvidos  em  cooperação  com  instituições  públicas  federais,  estaduais,

universidades,  empresas  privadas  e  fundações,  com  o  objetivo  de  reunir  todo  o

conhecimento  científico.  Ressalto  ainda  a  atuação  da  Embrapa  na  área  de

cooperação internacional, mantendo atualmente 78 acordos bilaterais com 56 países

e  89  instituições,  compreendendo  principalmente  a  pesquisa  em  parceria  e  a

transferência de tecnologia.

Assim não poderia deixar de apresentar ao Presidente Maurício Antônio Lopes, bem

como a todos os integrantes e parceiros da Embrapa, as minhas congratulações por

essas quatro décadas de dedicado compromisso com o desenvolvimento do Brasil,

impulsionando o agronegócio por meio da pesquisa, da inovação e do aumento da

produção de alimentos em benefício da sociedade brasileira. Cordialmente, Antonio

Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado de Minas Gerais”.

Caro Presidente, queria agradecer as parcerias. Na tarde de hoje, no gabinete do

Vice-Governador, tivemos a oportunidade de assinar três atos que mostram que além

de um grande passado a Embrapa tem os olhos no futuro. Assinamos hoje o acordo

que permitirá  a  implantação do Núcleo  de Referência  e  Inovação em Irrigação e

Recursos  Hídricos  -  Nurii  -,  que  começa  pela  certificação  da  água  para  uso  na

irrigação.  Esse  é  um  passo  importantíssimo  para  modernizarmos  ainda  mais  a
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agricultura  brasileira,  que  se  utiliza  tão  pouco  do  recurso  da  irrigação  diante  do

potencial que o Brasil tem.

Assinamos  também  o  edital  de  R$6.000.000,00  para  2013-2014,  numa aliança

entre  a  Secretaria  de  Estado,  a  Fapemig  e  a  Embrapa.  A  Embrapa  colocará

R$3.000.000,00; a Secretaria, R$1.500.000,00; e a Fapemig, R$1.500.000,00; nestes

dois anos para projetos que estimulem e promovam a melhor gestão de recursos

hídricos.  Portanto,  são  fatos  que  mostram  a  vitalidade  com  que  a  Embrapa  se

apresenta.

Estamos diante de uma instituição poderosa, que há 40 anos começou a virar a

história da agricultura brasileira. Coube, naquela época, ao grande Alysson Paulinelli,

a partir de 1974, dar os passos para que a agricultura brasileira se encontrasse com o

futuro.  Foi  através  da  absorção  de  tecnologias  e  de  investimento  em  ciência  e

tecnologia que pudemos chegar aos números que hoje nos espantam pela velocidade

com  que  conquistamos  a  atividade  no  agronegócio  brasileiro.  Basta  dizer  que

também  coube  a  Alysson  Paulinelli  liderar  o  processo  de  conquista  do  cerrado

brasileiro, que parecia ser uma área inóspita para a prática da agricultura e que, com

o tempo, mostrou-se o grande celeiro da produção de alimentos para o mundo.

Apenas para ilustrar, quero citar alguns números que obtive hoje e que eu queria

deixar  registrados aqui.  Em 1978 -  o Brasil  tinha 478 anos -,  cinco anos  apenas

depois da criação da Embrapa, o Brasil  produzia 4.270.000t de carne, incluindo a

carne bovina, a suína e a carne de aves. Em 2011, 33 anos depois, nossa produção

chegou a 24.500.000t, seis vezes mais. Em 1978 nossa produção de leite era de 11

bilhões de litros. Em 2011 batemos a marca de 32 bilhões de litros, quase três vezes

mais. Entre 1976 e 2011, a área ocupada para o cultivo de grãos aumentou 44%. Mas

isso não é significativo. O que há de significativo é o salto qualitativo. É preciso dizer

que, no mesmo período, a produção aumentou em 250% e os rendimentos cresceram

2,4 vezes mais.

Quando nos referimos ao aumento de produção, estamos falando, na prática, do

aumento da produtividade, do lucro, graças à adoção de novas tecnologias. Estamos

falando, meus amigos, do milagre da ciência e tecnologia a serviço do agronegócio. A

Embrapa disse ali: “Ciência para a transformação da vida das pessoas”. O milagre da
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produção agropecuária no Brasil, nos últimos 40 anos, tem um único nome: Embrapa.

Vida longa à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária!

O locutor - Com a palavra, para seu pronunciamento, o Deputado Antônio Carlos

Arantes, Presidente da Comissão de Política Agropecuária desta Casa e coautor do

requerimento  que  deu  origem  a  esta  homenagem,  neste  ato  representando  o

Presidente da Casa, Deputado Dinis Pinheiro.

Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Maurício Antônio Lopes, Presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa

Agropecuária  -  Embrapa  -;  Deputado  Narcio  Rodrigues,  Secretário  de  Estado  de

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,  representando o Governador do Estado de

Minas Gerais, Antonio Anastasia; Demerval Silva, Superintendente em exercício do

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Minas Gerais, representando

o Ministro Antônio Andrade; Carlos Melles, Secretário de Estado de Transportes e

Obras Públicas; Paulo Afonso Romano, Secretário de Estado Adjunto da Agricultura,

Pecuária  e  Abastecimento,  representando  o  Secretário  Elmiro  Alves  Nascimento;

Marcelo Lana Franco, Presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas

Gerais  -  Epamig  -;  Alysson  Paulinelli,  ex-Ministro  da  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento; Deputado Duilio de Castro, coautor do requerimento que deu origem

a esta homenagem.

Senhoras e senhores servidores, dirigentes, pesquisadores, amigos e parceiros da

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a nossa querida Embrapa, inicialmente

cumpre-me  registrar  que  antecedendo  a  esta  reunião  solene,  aqui  no  Plenário

Juscelino Kubitschek,  tivemos no Salão Nobre a entrega do Grande Colar  Alferes

Tiradentes. Eu e o Deputado Duílio de Castro, em contato com o Grão-Mestre da

Ordem dos  Cavaleiros  da  Inconfidência  Mineira,  o  nosso  amigo  Celso  Rafael  de

Oliveira,  externamos  a  ele  a  nossa  vontade  de  prestar  esta  justa  e  sincera

homenagem. Tínhamos em mente valorizar cinco mineiros que foram importantes e

ainda participam, cada vez mais, do crescimento dessa empresa, que já chega aos

40  anos,  a  sua  maturidade.  Contamos  que  essas  figuras  emblemáticas  desses

rincões das Alterosas tiveram papéis estratégicos para a instalação, organização e

desenvolvimento  da  Embrapa  e,  por  isso,  queríamos  agraciá-los  com  tão  alta
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comenda, o que se realizou há poucos instantes.

Parabéns ao Ministro Alysson Paulinelli,  mineiro de Bambuí,  que durante a sua

gestão no Ministério da Agricultura implantou efetivamente a Embrapa. Graças a ele

temos hoje um cerrado que produz e conseguiu virar um mito com reconhecimento

internacional, por seu legado, tendo inclusive recebido o World Food Prize, prêmio

Nobel da alimentação, em Iowa, nos EUA. Evidenciamos com entusiasmo o nome do

mineiro de Carrancas, o Dr. Eliseu Roberto de Andrade Alves, segundo Presidente da

Embrapa, que nunca declinou do compromisso de compartilhar seu conhecimento e

saber e até hoje serve à empresa, como um sacerdócio. Ao mais jovem, mas não

menos competente, Dr. Alberto Duque Portugal, mineiro de Rio Preto, lá pertinho de

Juiz de Fora, que presidiu a Embrapa de 1995 a 2003, vimos registrar a nossa mais

absoluta deferência e dizer que deixou um trabalho realizado de reconhecimento para

Minas Gerais, durante a sua passagem como Secretário de Ciência e Tecnologia e de

Ensino  Superior  no  governo  Aécio  Neves,  cargo  hoje  ocupado  pelo  também

competente  Deputado  e  Secretário  Narcio  Rodrigues.  Ao  atual  Presidente  da

Embrapa, o grande homenageado da noite, Dr. Maurício Antônio Lopes, nascido em

Bom  Despacho,  Centro-Oeste  mineiro,  somos  testemunha  de  seu  trabalho

diferenciado à frente da empresa. E ao mineiro de Patos de Minas, o atual Ministro da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, produtor de leite e Deputado Federal Antônio

Eustáquio Andrade  Ferreira,  que está  aqui  representado pelo  Superintendente  do

Mapa em Minas Gerais, Demerval Silva Neto, que com pouco tempo de gestão já

demonstrou que quer fazer o melhor para o setor produtivo.

Em Minas Gerais temos duas unidades com funções primordiais no planejamento

de atuação da empresa,  que são a  Embrapa Milho e  Sorgo,  com sede em Sete

Lagoas, aqui representada pelo seu chefe-geral Antônio Álvaro Purcino, e a Embrapa

Gado de Leite,  com sede em Juiz de Fora, estando à frente de seus trabalhos o

gerente-geral Duarte Vilela. Assim, amigos da pesquisa, da tecnologia e da inovação

agropecuária, na qualidade de produtor rural que sou, vivencio o que representa a

Embrapa para o nosso país. Somos orgulhosos por termos um corpo da mais alta

qualidade  e  “expertise”  fazendo  parte  do  nosso  patrimônio,  que  são  os

pesquisadores,  servidores  e  dirigentes  da empresa.  Sem o homem, não  existe  a
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instituição.

Na qualidade de Presidente da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

da Assembleia Legislativa, acompanhamos de perto o trabalho da Embrapa, mas não

podemos  deixar  de  mencionar  o  papel  fundamental  que  a  sua coirmã mineira,  a

Epamig,  desempenha.  Conjuntamente  com  a  Embrapa,  ela  busca  soluções  e

inovações  tecnológicas  para  o  desenvolvimento  sustentável  do  agronegócio  em

benefício da sociedade mineira.

Além de ser a maior empresa de pesquisa agropecuária do Brasil, a Embrapa atua

também na América do Norte, na Europa, na Ásia, na África e na América Latina. A

sua internacionalização fez com que ela ganhasse atribuições diplomáticas, passando

a ter como missão, além de gerar conhecimento, compartilhar sua “expertise” com

nações subdesenvolvidas, principalmente na África. Podemos apontar, sem medo de

errar, como a maior conquista da Embrapa a criação de tecnologias para corrigir a

acidez do solo do cerrado brasileiro e a adaptação, nessa região, de plantas oriundas

de outros  biomas.  Está  aqui  o Ministro Alysson Paulinelli,  o  pai  do cerrado,  para

abrilhantar  esta  sessão  solene  e  a  quem  defiro,  mais  uma  vez,  as  minhas

considerações por ter tido a coragem de acreditar no potencial do Brasil. Hoje somos

o  primeiro  gigante  tropical  da  agricultura,  ameaçando  inclusive  os  maiores

exportadores de alimentos do mundo. Porém são vários os desafios pela frente. Se a

Embrapa foi capaz de fazer tanto pelo Brasil nos últimos 40 anos, em que foi formada

e estava formando o seu capital humano, ela poderá fazer muito mais nos próximos

40 anos.

Há uma grande preocupação com o crescimento populacional mundial, e o Brasil

terá um papel estratégico na produção de alimentos para a população brasileira e

mundial. Por isso vem o alerta para que o Estado brasileiro tenha como estratégico o

investimento em ciência,  tecnologia e inovação,  para que esses resultados sejam

extremamente positivos e nos ajudem na superação desses desafios. É importante

analisar números apresentados pela própria Embrapa, ou seja, nos últimos 35 anos,

enquanto  a  área  plantada  aumentou  48%,  a  produção  de  alimentos  no  Brasil

aumentou  268%.  Esses  números  demonstram  claramente  que  o  caminho  a  ser

seguido é o da inovação tecnológica e o da produção de conhecimento.
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Além da produção de alimentos, a segurança de técnicas de engenharia genética, a

agroenergia, o fortalecimento da assistência técnica e da extensão rural e do sistema

nacional de pesquisa agropecuária, em que as universidades desempenham papel

importante na pesquisa básica, e a redução da nossa dependência dos fertilizantes

são pautas importantíssimas para constar em uma agenda estratégica.  Há alguns

anos, acreditava-se que o País atingiria uma safra de 185.000.000t de grãos somente

em 2022. Essa previsão mudou: devemos ter uma safra de 183.000.000t já neste ano

de 2013, dados esses do próprio Ministério da Agricultura. Dados da FAO, agência da

ONU para alimentação e agricultura, apontam que a produção mundial de grãos terá

que  crescer  50%  e  a  de  carne  terá  que  dobrar,  para  suprirem  a  demanda

populacional  até 2050. O Brasil  tem características que o tornam um produtor  de

alimentos de grande relevância para somar na busca desse desafio nos próximos 37

anos.

A Embrapa completa 40 anos, assumindo o seu papel de transformação do Brasil

numa potência agropecuária nas últimas décadas, mas tem uma agenda muito mais

abrangente que a da sua origem e o desafio de se manter relevante num ambiente

cada  vez  mais  competitivo  e  sujeito  a  revoluções  tecnológicas.  Acreditamos  na

Embrapa; o Brasil está nas mãos certas para alcançar grandes conquistas por meio

da  ciência,  da  tecnologia  e  da  inovação  agropecuárias.  Parabéns  a  todos  os

servidores,  pesquisadores,  dirigentes,  amigos  e  parceiros  da  Embrapa  pela

contribuição ao longo dessas quatro décadas de história. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir mais uma apresentação do Coral da

Embrapa Milho e Sorgo, que, sob a regência do maestro Daniel Souza, acompanhado

pelo  percussionista  Junior  Mota  e  pelo  tecladista  Jefter  Messias,  apresentará  as

seguintes músicas: “Clareana”, de Joyce, e “Vira Virou”, de Kleiton e Kledir.

- Procede-se à apresentação musical.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 14, às 20 horas, nos
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termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,

com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do

dia 14/5/2013.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.899/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Céus Abertos, com sede

no Município de Contagem.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  3.899/2013 pretende declarar  de utilidade pública a Creche

Comunitária Céus Abertos, com sede no Município de Contagem, pessoa jurídica de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  prestar  assistência  a

crianças na faixa etária de 1 a 14 anos.

Com esse propósito, a instituição promove cursos, atividades culturais, esportivas e

de  lazer;  proporciona  atendimento  em horário  integral,  oferecendo,  gratuitamente,

educação,  alimentação e cuidados à saúde,  além de se preocupar  com aspectos

psicopedagógicos;  firma  parcerias  com  entidades  congêneres  para  o

desenvolvimento  de  seus  projetos  assistenciais,  buscando  sempre  o  apoio  e  a

participação de toda a comunidade.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  mencionada  instituição,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.899/2013, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 15 de maio de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.943/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do  Deputado Duilio  de Castro,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Confederação  das  Irmãs  Beneficentes

Evangélicas da Assembleia de Deus, com sede no Município de Congonhas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  3.943/2013  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a

Confederação  das  Irmãs  Beneficentes  Evangélicas  da  Assembleia  de  Deus,  com

sede  no  Município  de  Congonhas,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos, que tem como escopo a prestação de assistência social a pessoas em

situação de vulnerabilidade.

Com esse propósito, a instituição combate a fome e a pobreza; luta por moradia

digna; desenvolve atividades culturais, esportivas, recreativas e de lazer; promove a

proteção, o amparo e o atendimento de crianças e idosos carentes; implementa curso

de alfabetização e procura integrar jovens e adultos ao mercado de trabalho; realiza

oficinas de artesanato; oferece assistência médica,  odontológica e psicológica aos

necessitados;  promove  campanhas  para  distribuição  de  agasalhos  e  combate  a

doenças  transmissíveis  e  infectocontagiosas;  orienta  sobre  a  proteção  do  meio

ambiente;  cuida  da  habilitação,  reabilitação  e  integração  à  vida  comunitária  de

pessoas com deficiência.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  desenvolvido  pela  referida

Confederação  em  prol  dos  mais  necessitados  do  Município  de  Congonhas,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.943/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2013.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.954/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Neilando Pimenta, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Esportiva Nossos Talentos, com

sede no Município de Itambacuri.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.954/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Esportiva Nossos Talentos, com sede no Município de Itambacuri, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos,  que tem como escopo a difusão de atividades

desportivas e sociais.

Com esse propósito, a instituição incentiva a prática de esportes, nas modalidades

futebol de campo e de salão, bem como realiza eventos recreativos, promovendo a

integração entre os alunos-atletas, seus familiares e a comunidade.

Cabe ressaltar que a prática de atividades desportivas traz benefícios individuais e

sociais,  pois contribui  para a formação física e psíquica dos indivíduos e reduz a

probabilidade do aparecimento de doenças. Especialmente na adolescência, quando

os  jovens  podem  ser  influenciados  por  hábitos  prejudiciais,  que  geram  conflitos

internos  capazes  de  desvirtuar  valores  e  dificultar  a  aprendizagem,  o  esporte  se

reveste  de  indiscutível  importância,  prestando  grande  contribuição  ao

desenvolvimento da sociedade.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Esportiva

Nossos Talentos no Município de Itambacuri, consideramos meritória a iniciativa de
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lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.954/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Mário Henrique Caixa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.971/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Glaycon Franco,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Boa Vista

e Complementação, com sede no Município de Congonhas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.971/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro Boa Vista e Complementação, com sede no Município de

Congonhas,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

comunitário e assistencial, fundada em 1993.

Com o escopo de melhorar as condições de vida da comunidade em que atua, a

instituição representa  seus  moradores perante  os  poderes  públicos;  promove sua

integração  social;  zela  pela  proteção  da  família,  da  maternidade,  da  infância,  da

adolescência e da velhice; fomenta a integração de seus assistidos no mercado de

trabalho; apoia atividades de amparo a crianças e adolescentes carentes; incentiva as

manifestações  culturais,  esportivas,  artísticas  e  folclóricas;  combate  a  fome  e  a

pobreza, por meio de mutirões e hortas comunitárias para a geração de renda; orienta

sobre a preservação do meio ambiente e a defesa do consumidor.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação  dos

Moradores do Bairro Boa Vista e Complementação para concretizar a cidadania dos
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moradores da região onde atua, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.971/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2013.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 768/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Wander  Borges  e  resultante  do  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 4.898/2010, a proposição em análise obriga os estabelecimentos de

ensino a disponibilizarem assentos adequados às pessoas obesas.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,

Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça solicitou que a proposição fosse baixada em

diligência à Secretaria de Estado de Educação, para que se manifestasse a respeito.

Após  exame  preliminar,  essa  Comissão  concluiu  por  sua  constitucionalidade,

juridicidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos  do  art.  188,  combinado  com  a  alínea  “a”  do  inciso  VI  do  art.  102,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

Em sua redação original,  o  projeto em análise determina que as instituições de

ensino situadas em Minas Gerais disponibilizem assentos adequados aos estudantes

obesos, em número equivalente a 10% do total de alunos matriculados.  O art.  2º

considera como obesos os alunos cujo Índice de Massa Corporal - IMC - seja superior

a  30.  O  art.  3º  da  proposição determina que os  assentos  destinados  aos  alunos

obesos guardem conformidade com as especificações determinadas pelo Instituto de

Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - Ipem. A proposição prevê, ainda, a

aplicação das sanções constantes nos arts.  56  a 59 da Lei  Federal  nº  8.078,  de
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11/11/90 - Código de Defesa do Consumidor -, aos estabelecimentos de ensino que

não reservarem assentos para alunos obesos.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do projeto, suprimindo do texto o art. 2º, por entender

que a definição nele contida é matéria de regulamento, e o parágrafo único do art. 3º,

uma vez que o Ipem apenas executa as diretrizes emanadas pelo Instituto Nacional

de Metrologia,  Qualidade e Tecnologia -  Inmetro -,  que não dispõe de norma que

certifique assentos ou mesas escolares.

Além  da  exclusão  dos  dispositivos  listados,  o  substitutivo  aumenta  o  prazo  de

adequação previsto no projeto original para 180 dias, restringe a determinação às

instituições escolares integrantes do sistema estadual de educação, determina que os

assentos  e  mesas  sejam  certificados  por  órgão  competente  quanto  à  sua

conformidade e qualidade e delega ao Poder Executivo a atribuição de fiscalizar as

instituições de ensino e de regular a aplicação da norma.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB - consagra como um de

seus princípios a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola.

Para concretizar esse princípio, o ambiente escolar deve ser um local de integração

que  leve  em  consideração  a  diversidade  de  características  dos  alunos.  Somente

respeitadas essas características é que a escola poderá assegurar a seus alunos um

ambiente propício e estimular seu aprendizado, desenvolvimento e crescimento.

Concordamos com os argumentos apresentados pela Comissão de Constituição e

Justiça  para  excluir  os  dispositivos  do  projeto  em análise.  Quanto  ao  substitutivo

apresentado,  não  temos  nenhuma  objeção  ao  seu  conteúdo.  Somos  favoráveis,

portanto, à aprovação do projeto em análise na forma do Substitutivo nº 1.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 768/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2013.

Duarte Bechir, Presidente - Bosco, relator - Maria Tereza Lara - Elismar Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.131/2012

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
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Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de

Martins Soares.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a matéria a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito,

nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso XII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.131/2012, em seu art. 1º, determina a desafetação do bem

público  constituído  pelo  trecho  da  Rodovia  MG-108,  com  extensão  de  1.100m,

compreendido entre o entroncamento dessa rodovia com a BR-262, a 100m do Km

253, e a entrada para Rio Claro, a 200m do Km 254; no art. 2º, autoriza o Poder

Executivo a doá-lo ao Município de Martins Soares para que passe a integrar seu

perímetro urbano como via urbana; e, por fim, no art. 3º, prevê a reversão do bem ao

patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo  nº  1,  com  o  propósito  de  adequar  o  texto  da  proposição  à  técnica

legislativa.

O autor da matéria, em sua justificação, esclarece que o trecho já está inserido no

perímetro urbano do Município de Martins Soares, e, por isso, é importante que esse

ente  federativo  assuma definitivamente a  responsabilidade por  sua manutenção e

conservação, a fim de garantir a autonomia municipal e atender aos anseios de seus

munícipes.

As rodovias estaduais estão submetidas à jurisdição do Departamento de Estradas

de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, que é uma autarquia vinculada

à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop. O art. 3º da Lei nº

11.403, de 1994, que organiza aquela instituição, enumera suas atribuições, entre as

quais se destaca a competência para “executar, direta e indiretamente, os serviços de
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projetos, implantação, pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em

estradas  de  rodagem sob sua jurisdição ou em outras  rodovias  e  portos  fluviais,

mediante convênio com as entidades de direito público interessadas, assegurada a

proteção ao meio ambiente, nos termos da legislação própria”.

É  importante  esclarecer  que,  para  a  doação  de  bem  imóvel  do  Estado,  é

imprescindível  sua desafetação,  ou  seja,  a  perda de  sua finalidade  pública.  Esta

ocorre  normalmente  na  própria  lei  que  autoriza  a  transferência  do  bem,  seja  de

maneira explícita, conforme consta no art. 1º do projeto em análise, seja de forma

implícita, quando não há referência expressa a ela.

Cabe observar ainda que a doação do referido trecho da Rodovia MG-108 para o

Município  de Martins  Soares não implicará alteração na natureza jurídica do bem

público, que voltará a ser afetado com a utilização do percurso como via urbana.

A modificação básica incidirá sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar

o domínio público municipal, e, consequentemente, será o Município que assumirá a

responsabilidade pelas obras de manutenção e conservação da via.

Sendo assim, entendemos que a proposição em exame merece ser aprovada por

esta  Casa,  uma  vez  que  vai  ao  encontro  do  interesse  dos  cidadãos  daquele

Município.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.131/2012 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Ivair  Nogueira,  Presidente  -  Anselmo  José  Domingos,  relator  -  Paulo  Guedes  -

Celinho do Sinttrocel.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.131/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, a proposição em epígrafe dispõe sobre a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Martins Soares o trecho que especifica.

A matéria foi analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
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que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou; e pela Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras  Públicas,  que  opinou  por  sua  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Cabe agora a este órgão colegiado emitir seu parecer, em cumprimento do disposto

no art. 188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.131/2012 desafeta o bem público constituído pelo trecho da

Rodovia MG-108, com extensão de 1.100m, compreendido entre o entroncamento da

rodovia com a BR-262, a 100m do Km 253, e a entrada para Rio Claro, a 200m do

Km 254, e autoriza a doação desse trecho ao Município de Martins Soares.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio jurídico em pauta,

prevê  o  parágrafo  único  do  art.  2º  da  proposição  que  a  área  será  destinada  à

instalação de via pública, como parte do perímetro urbano do Município de Martins

Soares. Assim, a transferência de domínio do Estado para o Município não altera a

natureza jurídica do referido bem, que permanecerá como de uso comum do povo,

inserido na comunidade como meio de passagem pública.

Cabe ressaltar, ainda, que a alienação a ser realizada está revestida de garantia,

uma vez que o art. 3º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado

se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não

for ele utilizado com a finalidade prevista.

A transferência de domínio de patrimônio público necessita de autorização do Poder

Legislativo por exigência do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Esse dispositivo determina que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

O Substitutivo  nº  1,  apresentado pela  Comissão de Constituição e  Justiça,  tem

como finalidade promover a adequação do texto do projeto à técnica legislativa.

Após análise, percebe-se que a proposição atende aos preceitos legais que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, não cria despesas para o erário e
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não acarreta repercussão na Lei Orçamentária. Pode, portanto, ser transformada em

lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.131/2012, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2013.

Zé  Maia,  Presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Ulysses  Gomes  -  Tiago

Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.296/2012

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o projeto em epígrafe visa a criar “no âmbito do

Estado a Comissão da Verdade Herbert de Souza para colaborar com a Comissão

Nacional da Verdade”.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos

Humanos.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1

a 4,  que apresentou,  vem agora o projeto a esta Comissão para receber  parecer

quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, V, “a”, “b” e “e”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.296/2012 pretende criar a Comissão da Verdade Herbert de

Souza, com a finalidade de acompanhar e subsidiar a Comissão Nacional da Verdade

nos  exames  e  esclarecimentos  sobre  as  violações  de  direitos  fundamentais

praticadas por órgãos e autoridades públicos durante o período previsto no art. 8º do

Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  -  ADCT -,  de  1988.  Para  tanto,

contará com o prazo de dois anos para concluir seus trabalhos.

Por  ocasião  do  exame  preliminar,  a  proposição  foi  baixada  em  diligência  à

Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais no dia 16/4/2013, a
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fim de que se manifestasse com vistas a se colherem novos subsídios. Por meio da

Nota Técnica nº 215/2013, a Secretaria frisou que “do ponto de vista jurídico-formal

[...] não existe inconstitucionalidade ou qualquer ilegalidade que possa obstar o seu

prosseguimento” e sugeriu, não só alterar-se o seu inciso III do art. 4º, “estabelecendo

[...]  o  encaminhamento  de  informações  à  Comissão  Nacional  da  Verdade”,  como

também acrescer-se novo dispositivo destinando o “acervo levantado pela Comissão

após o seu encerramento” ao “Arquivo Público Mineiro”.

No mesmo diapasão, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a criação

da Comissão da Verdade em âmbito estadual encontra fundamento nos dispositivos

constitucionais  que  resguardam  a  dignidade  da  pessoa  humana,  o  direito  à

informação  e  o  compromisso  formal  do  Estado  brasileiro  com  os  direitos

fundamentais,  inclusive  com  a  incorporação  à  Carta  Magna  dos  diplomas

internacionais sobre direitos humanos. Ademais, lembrou a Lei Federal nº 12.528, de

2011, que instituiu no âmbito da Casa Civil da Presidência da República a Comissão

Nacional da Verdade com vistas a se apurarem as graves violações praticadas por

agentes públicos entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988.

Assim, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com

as Emendas nºs 1 a 4, que apresentou, acatando as sugestões encaminhadas pelo

Poder Executivo e ainda realizando algumas adequações do projeto de lei em foco ao

ordenamento jurídico  pátrio,  em especial  ao princípio  da separação dos Poderes.

Para tanto, propôs uma nova redação para os incisos II, VI e VII do art. 5º, bem como

a supressão dos arts. 9º e 10.

Quanto ao mérito, ressalte-se que a história brasileira foi marcada, entre 1964 e

1985, especialmente durante o terrorismo de Estado posterior ao AI-5, por prisões

arbitrárias, sequestros, torturas, assassinatos e ocultação de corpos de membros da

resistência democrática, entre outros abusos e crimes. A transição “lenta, gradual e

segura”,  por  cima e  com exclusão do protagonismo popular,  deixou um rastro de

irregularidades  e  entulhos  autoritários  que  até  hoje  persiste.  Nesse  quadro,  a

proposição visa  a  contribuir  para  a  efetivação do direito  à  memória  e  à  verdade

histórica, conquistado pelo combate dos movimentos democráticos e populares ao

regime implantado pelo golpe militar.
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Impõe-se, pois, o objetivo de se apurarem os fatos locais ainda obscuros e de se

subsidiarem  os  trabalhos  da  Comissão  Nacional  da  Verdade,  como forma de  se

aprofundarem  e  consolidarem  as  liberdades  democráticas,  seja  criando  novas

condições para a reparação política das vítimas e para a consecução da justiça, seja

facilitando a apropriação intelectual  da história do Brasil  e  de Minas Gerais  pelas

novas gerações, sobretudo a vida e as experiências de muitas pessoas e movimentos

que ajudaram a construí-la, tantas vezes ao custo das próprias vidas.

Portanto,  o  projeto  corresponde aos interesses da sociedade civil  e  do  Estado,

merecendo prosseguir tramitando e receber o apoio dos parlamentares desta Casa.

Para que o seu texto se ajuste à técnica legislativa e considere tanto as Emendas nºs

1,  2  e  4,  já  propostas  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  preservando  a

separação dos Poderes disposta no ordenamento  jurídico,  quanto algumas outras

mudanças  de  conteúdo  indispensáveis,  faz-se  adequado  um  substitutivo,  assim

evitando a fragmentação do debate e promovendo desde já a coesão redacional.

Um exemplo é o nome do órgão proposto, que deve passar a ser simplesmente

Comissão da Verdade em Minas Gerais - Covemg -, garantindo-lhe analogia formal

com a comissão correspondente criada em lei federal, bem como universalidade e

mais adequabilidade institucional. Todavia, ao contrário do que propõe a Emenda nº

3, entendemos que deve ser mantida a redação original dos incisos II, VI e VIII do art.

5º,  para  garantir-se  mais  autoridade  aos  trabalhos  pretendidos,  até  porque  tal

formulação é exatamente a mesma adotada em âmbito nacional e bem mais efetiva

em face da exiguidade temporal para as atividades previstas.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.296/2012 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado, e pela rejeição da Emenda nº 3, da

Comissão de Constituição e Justiça. Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam

prejudicadas as Emendas nºs 1, 2 e 4, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Comissão da Verdade em Minas Gerais - Covemg.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Comissão da Verdade em Minas Gerais - Covemg -, com a
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finalidade de acompanhar e subsidiar a Comissão Nacional da Verdade de que trata a

Lei Federal nº 12.528, de 18 de novembro de 2011, nos exames e esclarecimentos

sobre as violações de direitos fundamentais praticadas no período estipulado no art.

8º  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias,  de  1988,  assim  como de

tomar providências similares que, no âmbito estadual, favoreçam a reparação política

e formas de justiça.

Parágrafo único -  A Covemg terá  prazo de funcionamento de  dois  anos para  a

conclusão dos trabalhos, contados a partir da sua instalação, prorrogável uma vez por

igual período.

Art.  2º  -  A Covemg deverá  apresentar  no  final  de  seus  trabalhos  um  relatório

circunstanciado  contendo  as  atividades  realizadas,  os  fatos  examinados,  as

conclusões obtidas e as recomendações devidas, observada a legislação vigente.

Parágrafo único - O acervo documental resultante dos trabalhos da Covemg será

encaminhado ao Arquivo Público Mineiro.

Art.  3º  -  A Covemg, composta a partir  de critério plural,  será integrada por sete

membros,  designados  pelo  Estado,  entre brasileiros  de reconhecida  idoneidade e

conduta moral, identificados com a defesa das liberdades democráticas e dos direitos

fundamentais.

§ 1º - Os membros da Covemg serão designados para mandato com duração até o

término de seus trabalhos, extinguindo-se após a publicação do relatório a que se

refere o “caput” do art. 2º.

§ 2º - A participação na Covemg será considerada um serviço público relevante.

Art. 4º - A Covemg atuará sempre com o objetivo de colaborar com a Comissão

Nacional da Verdade em suas funções de:

I  -  esclarecer  os  fatos  e  as  circunstâncias  dos  casos  de  graves  violações  aos

direitos fundamentais;

II  -  identificar  e  tornar  públicos  os  locais,  as  instituições,  as  estruturas  e  as

circunstâncias relacionados direta ou indiretamente à prática de violações aos direitos

fundamentais,  inclusive  as  suas  eventuais  ramificações  nos  diversos  aparelhos

estatais e na sociedade civil;

III  -  encaminhar à Comissão Nacional da Verdade todas as informações obtidas,
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que possam auxiliar no alcance de seus objetivos;

IV  -  colaborar  com  todas  as  instâncias  do  poder  público  para  a  apuração  de

violação aos direitos fundamentais, observadas as disposições legais;

V -  recomendar  a  adoção de medidas  e  políticas  públicas  para prevenir  novas

ofensas aos direitos fundamentais;

VI  -  promover,  com  base  nos  informes  obtidos  e  averiguações  efetivadas,  a

reconstrução da história dos casos cabíveis em suas atribuições, bem como colaborar

para  que  seja  realizada  reparação  política  e  prestada  assistência  às  vítimas  ou

familiares.

Art. 5º - Para execução dos objetivos previstos no art. 4º, a Covemg poderá:

I  -  receber  informações,  documentos,  dados  e  testemunhos  que  lhe  forem

concedidos  voluntariamente,  assegurada,  mediante  solicitação,  o  sigilo  sobre  a

identidade dos detentores ou depoentes, quando solicitado;

II - requisitar informações, documentos e dados de órgãos e entidades do poder

público, ainda que classificados em qualquer grau de sigilo;

III  -  convocar,  para  entrevistas  ou  testemunhos,  pessoas  que  possam  guardar

qualquer relação com os fatos e circunstâncias examinados;

IV - determinar a realização de perícias e diligências para coleta ou recuperação de

informações, documentos e dados;

V - promover audiências públicas e visitas técnicas;

VI - requisitar proteção aos órgãos públicos para qualquer pessoa que se encontre

ameaçada em razão de sua colaboração com os trabalhos;

VII - promover entendimentos e colaborações com órgãos e entidades, públicos ou

privados, nacionais ou internacionais,  para o intercâmbio de informações, dados e

documentos;

VIII - requisitar o auxílio de entidades e órgãos públicos.

Parágrafo  único  -  A  Covemg  poderá  requerer  ao  Poder  Judiciário  acesso  a

informações,  documentos  e  dados,  públicos  ou  privados,  necessários  ao

desempenho de suas atividades.

Art. 6º - As atividades desenvolvidas pela Covemg serão públicas, exceto as que, a

seu critério, exijam a manutenção de sigilo em face de relevância para se alcançarem
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os seus objetivos ou para se resguardarem a intimidade, a vida privada, a honra e a

imagem de pessoas.

Art. 7º - A Covemg poderá atuar de forma articulada e integrada com os demais

órgãos  públicos  federais,  estaduais  e  municipais,  especialmente  com  o  Arquivo

Nacional,  o  Arquivo  Público Mineiro,  o Conselho Estadual  de Defesa dos Direitos

Humanos,  a  Comissão  de  Anistia  e  a  Comissão  Especial  sobre  Mortos  e

Desaparecidos Políticos.

Art.  8º  -  Aos  membros  da  Covemg  será  garantida  a  inviolabilidade  das  suas

opiniões e posições ligadas ao exercício de suas atividades funcionais.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2013.

Durval Ângelo, Presidente e relator - Rômulo Viegas - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.316/2012

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria  do  Deputado  Zé Maia,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  dispõe  sobre  a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de

Pedra do Anta.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora  a  este órgão colegiado para  receber  parecer  quanto ao mérito,  nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso XII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.316/2012, em seu art. 1º, determina a desafetação do bem

público constituído pelo trecho da Rodovia MG-120 compreendido entre o Km 18 e o

Km 19; no art. 2º, autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de Pedra do Anta,

para que passe a integrar seu perímetro urbano como via urbana; e, por fim, no art.

3º, prevê a reversão do bem ao patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos

contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe for dada a destinação

prevista.
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Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo  nº  1,  com  o  propósito  de  retificar  o  trecho  objeto  da  proposição,

atendendo a solicitação do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais

- DER-MG -, e adequar o texto da proposição à técnica legislativa.

O autor da matéria, em sua justificação, esclarece que o trecho já está inserido no

perímetro urbano do Município de Pedra do Anta e, por isso, é importante que esse

ente  federativo  assuma definitivamente a  responsabilidade por  sua manutenção e

conservação a fim de garantir a autonomia municipal e atender aos anseios de seus

munícipes.

As  rodovias  estaduais  estão  submetidas  à  jurisdição  do  DER-MG,  que  é  uma

autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas. O art. 3º

da Lei nº 11.403, de 1994, que organiza a instituição, enumera suas atribuições, entre

as quais se destaca a competência para “executar, direta e indiretamente, os serviços

de projetos, implantação, pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento

em estradas de rodagem sob sua jurisdição ou em outras rodovias e portos fluviais,

mediante convênio com as entidades de direito público interessadas, assegurada a

proteção ao meio ambiente, nos termos da legislação própria”.

É importante esclarecer que, para a doação de determinado bem imóvel do Estado,

é imprescindível sua desafetação, ou seja, a perda de sua finalidade pública. Esta

ocorre  normalmente  na  própria  lei  que  autoriza  a  transferência  do  bem,  seja  de

maneira explícita, conforme consta no art. 1º do projeto em análise, seja de forma

implícita, quando não há referência expressa à desafetação.

Cabe observar, ainda, que a doação do referido trecho da Rodovia MG-120 para o

Município  de  Pedra do  Anta  não implicará alteração na natureza jurídica  do  bem

público, que voltará a ser afetado com a utilização do percurso como via urbana.

A modificação básica incidirá sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar

o domínio público municipal e, consequentemente, será o Município que assumirá a

responsabilidade pelas obras de manutenção e conservação da via.

Sendo assim, entendemos que a proposição em exame merece ser aprovada por

esta  Casa,  uma  vez  que  vai  ao  encontro  do  interesse  dos  cidadãos  daquele

Município.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.316/2012 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Ivair Nogueira, Presidente - Celinho do Sinttrocel, relator - Anselmo José Domingos

- Paulo Guedes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.685/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.685/2013 dispõe sobre

medidas relativas à Copa das Confederações Fifa 2013 e à Copa do Mundo Fifa 2014

e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/2/2013, a proposição foi distribuída a esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  a  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade, conforme estabelece o art.  188, combinado com o art.  102, III,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

Nos termos da mensagem que encaminha o projeto de lei em exame, este tem por

objetivo garantir o cumprimento dos compromissos firmados junto à Fifa no âmbito do

“Stadium  Agreement”,  acordo  que  estabelece  as  diretrizes  e  os  compromissos

relacionados  ao Estádio  Governador  Magalhães  Pinto  -  Mineirão,  que sediará  os

jogos da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014 que serão

realizados em Minas Gerais.

Entre  os  compromissos  firmados,  é  de  se  destacar  o  de  outorgar  à  Fifa,  com

exclusividade,  os  direitos  de  mídia e  “marketing”  bem como o de comercializar  e

distribuir produtos de consumo, inclusive alimentos e bebidas, no interior do estádio.

O compromisso de sediar eventos do porte da Copa das Confederações e da Copa

do  Mundo  implica  uma  série  de  medidas,  inclusive  no  plano  normativo.  Nesse

sentido,  o  projeto  em  exame vem  na esteira  de  diversos  outros  atos  legislativos

editados no âmbito do Estado, como, por exemplo, a Lei nº 18.310, de 2009, que

concede isenção tributária às  entidades vinculadas à realização dos mencionados
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torneios internacionais,  e as  Leis  Delegadas nºs 179 e 180,  ambas de 2011,  que

dispõem  sobre  a  organização  e  estruturação  da  administração  pública  do  Poder

Executivo do Estado de Minas Gerais. Por meio dessas leis delegadas, criou-se o

cargo de Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo, ao qual compete

inúmeras  atribuições  de  natureza  administrativa  e  organizacional  associadas  à

realização desses eventos.

Já no plano federal, foi editada a Lei nº 12.663, de 2012, que recebeu a alcunha de

Lei  Geral  da  Copa  e  que  dispõe  sobre  as  medidas  relativas  à  Copa  das

Confederações  Fifa  2013,  à  Copa  do  Mundo  Fifa  2014  e  à  Jornada  Mundial  da

Juventude. Tal lei foi regulamentada pelo Decreto nº 7.783, de 2012.

No que tange especificamente à questão tributária, cumpre dizer que o art. 155, §

2º, XII, “g”, da Constituição da República confere a lei complementar regular a forma

como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e

benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Assim, foi  recepcionada pela Lei

Maior  a  Lei  Complementar  nº  24,  de  7  de  janeiro  de  1975,  que  determina

expressamente  que  a  concessão  de  quaisquer  incentivos  ou  favores  fiscais

concedidos com base no ICMS, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou

indireta,  do  respectivo  ônus,  dependerá  de  decisão  unânime  dos  Estados

representados no Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Foi o que sucedeu com o Convênio ICMS nº 142/2011,  que disciplina o acordo

pactuado entre os governos federal e estadual e a Fifa para a realização da Copa do

Mundo  e  da  Copa  das  Confederações.  Conforme  tal  acordo,  haverá  isenção  e

suspensão  do  ICMS  nas  operações  e  prestações  relacionadas  a  esses  eventos

esportivos.

Quanto à questão da proibição de venda de bebidas alcoólicas nos estádios em

Minas Gerais, é preciso dizer que tal interdição decorre de termo de ajustamento de

conduta firmado entre o Ministério Público e a Polícia Militar. Tal proibição, nos termos

do projeto em exame, deixaria de existir durante o período de realização dos jogos.

Vale dizer que os efeitos da pretensa lei se estendem até 31 de dezembro de 2014.

Cumpre dizer que, por meio da Mensagem nº 413/2013, o Governador do Estado

encaminhou  à  Assembleia  Substitutivo  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.685/2013.  Tal
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substitutivo,  além  de  conter  as  disposições  previstas  na  proposição  original,  traz

novos preceitos que disciplinam aspectos relevantes, como, por exemplo, a questão

afeta à segurança nos locais oficiais da competição. Nos termos do substitutivo, a

segurança pública nos locais oficiais de competição, nas suas imediações e principais

vias  de  acesso,  nos  aeroportos,  hotéis  e  centros  de  treinamento  localizados  no

Estado  e  as  medidas  de  prevenção  a  acidentes  ou  incidentes  de  segurança  de

qualquer  tipo  serão  realizadas,  sem  custos  para  a  Fifa  e  o  COL,  pelos  poderes

públicos competentes.

O substitutivo prevê também a possibilidade de utilização, mediante acordo entre a

Fifa e os poderes públicos competentes, de segurança privada.

Foi acrescido também todo um capítulo que trata do consumo e comercialização de

alimentos,  bebidas  e  produtos  nos  locais  de  competição.  Em  relação  ao  projeto

original, a novidade consiste na explicitação de que as chamadas zonas exclusivas

para a prática de atividades comerciais e de publicidade pela Fifa e por pessoas por

ela indicadas ocuparão um raio de até dois quilômetros no entorno de cada um dos

locais oficiais de competição, bem como espaço aéreo correspondente.

Outro dispositivo relevante é o § 3º do art. 6º, que assegura a continuidade das

atividades comerciais dos estabelecimentos já existentes e regularmente instalados

em  áreas  compreendidas  pelas  zonas  de  restrição  comercial,  desde  que  tais

atividades  sejam conduzidas de  forma consistente com práticas passadas.  Nesse

passo, busca-se assegurar a prática do comércio por parte de estabelecimentos que

já estavam regularmente instalados nessas zonas exclusivas, vedando-se, contudo, o

chamado “marketing de emboscada”.

Também possui conteúdo inovador em relação à proposição original o capítulo VII,

que trata de transporte gratuito para as partidas realizadas no Estádio Governador

Magalhães Pinto para as pessoas que adquirirem ingressos para os jogos bem como

para os voluntários credenciados e devidamente uniformizados.

O  substitutivo  traz  também  disposições  que  desenvolvem  as  normas  sobre

publicidade nos locais dos eventos, merecendo destaque o art. 8º, segundo o qual o

poder  público cooperará com a Fifa no combate a qualquer  ilícito ou tentativa de

violação das normas restritivas de comércio e de publicidade, bem como dos direitos
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de propriedade intelectual, tais como marcas, símbolos, expressões e mascotes que

caracterizam a Fifa ou os eventos.

Nas disposições finais consta a previsão de que, durante o período de competição,

a entidade que administra o estádio onde serão realizadas as partidas deverá, caso a

Fifa  solicite,  alterar  temporariamente  o  nome  do  estádio,  adotando  os  nomes

indicados pela Fifa.

Cite-se  ainda  o  art.  15,  que  estabelece  que  o  Governador  do  Estado  poderá

declarar feriados os dias em que ocorrerem os eventos no Estado. Ressalte-se que,

nesse particular, a Lei Federal nº 12.663, chamada Lei Geral da Copa, estabelece em

seu art.  56 que, durante a Copa do Mundo Fifa 2014 de Futebol, a União poderá

declarar  feriados nacionais  os  dias  em que houver  jogo da Seleção Brasileira  de

Futebol. Já o parágrafo único do mencionado dispositivo estabelece que os Estados,

o Distrito Federal e os Municípios que sediarão os eventos poderão declarar feriado

ou ponto  facultativo  os  dias  de  sua ocorrência  em seu  território.  Naturalmente,  a

questão subjacente a tais comandos normativos diz respeito à mobilidade, que pode

ficar gravemente comprometida com a ausência de tais disposições.

À vista das considerações expendidas, resulta claro que as disposições contidas no

substitutivo proposto pelo Governador do Estado buscam viabilizar o cumprimento

dos compromissos firmados junto à Fifa no âmbito do “Stadium Agreement”, acordo

que, como já explicitado, estabelece as diretrizes e os compromissos relacionados ao

Estádio Governador Magalhães Pinto - Mineirão, que sediará os jogos da Copa das

Confederações  2013 e da  Copa do Mundo 2014 que serão realizados  em Minas

Gerais.

Ressalte-se ainda o caráter provisório das normas do substitutivo, vinculadas que

estão à realização da Copa do Mundo 2014 e da Copa das Confederações 2013.

Após tais eventos, restauram-se as normas atualmente em vigor, tanto as relativas à

proibição  de  bebida  alcoólica  nos  estádios,  quanto  aquelas  relativas  a  eventuais

benefícios na aquisição de ingressos, como ainda as normas de natureza tributária

relativas à matéria.

Conclusão

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



941
____________________________________________________________________________

do Projeto de Lei nº 3.685/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre medidas relativas à Copa das Confederações Fifa 2013 e à Copa do

Mundo Fifa 2014 e dá outras providências.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta lei dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações Fifa

2013, à Copa do Mundo Fifa 2014 e aos eventos relacionados que serão realizados

no Estado.

Art. 2º - Para os fins desta lei, serão observadas as seguintes definições:

I - “Fédération Internationale de Football Association” - Fifa: associação suíça de

direito privado, entidade mundial que regula o esporte de futebol de associação, e

suas subsidiárias não domiciliadas no Brasil;

II  -  Subsidiária  Fifa no  Brasil:  pessoa jurídica de  direito  privado,  domiciliada no

Brasil, cujo capital social total pertence à Fifa;

III - Copa do Mundo Fifa 2014 - Comitê Organizador Brasileiro Ltda. - COL: pessoa

jurídica de direito privado, reconhecida pela Fifa, constituída sob as leis brasileiras

com o  objetivo  de  promover  a Copa das  Confederações  Fifa  2013  e a  Copa  do

Mundo Fifa 2014, bem como os eventos relacionados;

IV -  Confederação Brasileira  de  Futebol  -  CBF:  associação  brasileira  de  direito

privado, sendo a associação nacional de futebol no Brasil;

V - competições: a Copa das Confederações Fifa 2013 e a Copa do Mundo Fifa

2014;

VI  -  eventos:  as  competições  e  as  seguintes  atividades  relacionadas  às

competições, oficialmente organizadas, chanceladas, patrocinadas ou apoiadas pela

Fifa, Subsidiárias Fifa no Brasil, COL ou CBF:

a)  os  congressos  da  Fifa,  cerimônias  de  abertura,  encerramento,  premiação  e

outras cerimônias, sorteio preliminar, final e quaisquer outros sorteios, lançamentos

de mascote e outras atividades de lançamento;

b) seminários, reuniões, conferências, “workshops” e coletivas de imprensa;

c) atividades culturais, concertos, exibições, apresentações, espetáculos ou outras
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expressões culturais,  bem como os projetos Futebol  pela Esperança (“Football  for

Hope”) ou projetos beneficentes similares;

d) partidas de futebol e sessões de treino; e

e)  outras  atividades  consideradas  relevantes  para  a  realização,  organização,

preparação, “marketing”, divulgação, promoção ou encerramento das competições;

VII - períodos de competição: espaço de tempo compreendido entre o vigésimo dia

anterior à realização da primeira partida e o quinto dia após a realização da última

partida de cada uma das competições;

VIII - prestadores de serviços da Fifa: pessoas jurídicas licenciadas ou autorizadas,

com base em relação contratual, para prestar serviços relacionados à organização e

à produção dos eventos, tais como:

a) coordenadores da Fifa na gestão de acomodações, de serviços de transporte, de

programação de operadores de turismo e dos estoques de ingressos;

b) fornecedores da Fifa de serviços de hospitalidade e de soluções de tecnologia da

informação; e

c)  outros  prestadores  licenciados  ou  autorizados  pela  Fifa  para  a  prestação de

serviços ou fornecimento de bens;

IX - parceiros comerciais da Fifa: pessoas jurídicas licenciadas ou autorizadas com

base em qualquer relação contratual, em relação aos eventos, bem como os seus

subcontratados,  com atividades  relacionadas  aos eventos,  excluindo as  entidades

referidas nos incisos III, IV e VII a X;

X - locais oficiais de competição: locais oficialmente relacionados às competições,

tais  como  estádios,  centros  de  treinamento,  centros  de  mídia,  centros  de

credenciamento,  áreas de estacionamento,  áreas  para a transmissão de partidas,

áreas oficialmente designadas para atividades de lazer destinadas aos fãs, bem como

qualquer local no qual o acesso seja restrito aos portadores de credenciais emitidas

pela Fifa ou de ingressos;

XI - partida: jogo de futebol realizado como parte das competições; e

XII  -  ingressos:  documentos  ou  produtos  emitidos  pela  Fifa  que  possibilitam  o

ingresso em um evento, inclusive pacotes de hospitalidade e similares.
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CAPÍTULO II

DO CONTROLE DE ENTRADA E DA PERMANÊNCIA NOS LOCAIS OFICIAIS DE

COMPETIÇÃO

Art. 3º - O acesso, a entrada e a permanência nos locais oficiais de competição

durante os períodos de competição serão restritos às pessoas autorizadas pela Fifa.

Parágrafo único -  Não se aplicam aos eventos quaisquer  normas estaduais que

disponham sobre o controle de entrada e permanência de pessoas nos locais oficias

de competição.

CAPÍTULO III

DAS CONDIÇÕES DE OFERTA E COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS

Art. 4º - O preço dos ingressos para as competições será determinado pela Fifa,

não se aplicando às competições as normas estaduais referentes à:

I  -  concessão de gratuidade, redução de preço,  meia-entrada ou qualquer  outra

forma de subvenção a consumidores;

II  -  reserva  de  quantidade  absoluta  ou  percentual  de  ingressos  para  quaisquer

categorias de pessoas, seja para distribuição gratuita, venda preferencial ou a preço

reduzido.

CAPÍTULO IV

DA SEGURANÇA NOS LOCAIS OFICIAIS DE COMPETIÇÃO

Art. 5º - A segurança pública nos locais oficiais de competição, nas suas imediações

e  principais  vias  de  acesso,  nos  aeroportos,  hotéis  e  centros  de  treinamento

localizados  no  Estado  e  as  medidas  de  prevenção  a  acidentes  ou  incidentes  de

segurança  de qualquer  tipo,  inclusive  nos  dias  de  partida,  serão realizadas,  sem

custos  para  a  Fifa  e  o  COL,  pelos  poderes  públicos  competentes,  não  sendo

aplicáveis  aos  eventos  quaisquer  normas  estaduais  que  disponham  em  sentido

diverso, inclusive as que exijam a contratação de seguros de quaisquer espécies.

§ 1º - O plano de segurança, a ser acordado entre a Fifa e os poderes públicos

competentes, poderá contemplar o uso de segurança privada, a ser paga pela Fifa ou

pelo COL, nos estádios onde se realizam os eventos.

§ 2º - O “caput” aplica-se igualmente a normas estaduais que disponham sobre o

dever de manter, nos locais oficiais de competição, ambulância, médicos, equipes e
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equipamentos de socorro.

CAPÍTULO V

DO CONSUMO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E PRODUTOS

NOS LOCAIS OFICIAIS DE COMPETIÇÃO

Art.  6º  -  Não se aplicam às competições as  normas,  ajustes  ou qualquer  outro

instrumento jurídico estaduais que disponham sobre distribuição, venda, publicidade,

propaganda ou comércio de alimentos e bebidas no interior  dos locais  oficiais  de

competição,  nas  suas  imediações  e  principais  vias  de  acesso,  inclusive  as  que

restrinjam  o  consumo  de  bebidas  alcoólicas,  salvo  as  proibições  destinadas  a

pessoas menores de dezoito anos.

§ 1º - Os tratamentos tributários relacionados à Copa das Confederações Fifa 2013

e à Copa do Mundo Fifa 2014 serão disciplinados em legislação específica.

§ 2º - Para os fins deste artigo serão criadas zonas exclusivas para a prática de

atividades comerciais e de publicidade pela Fifa e por pessoas por ela indicadas, que

ocuparão um raio de até dois quilômetros no entorno de cada um dos locais oficiais

de  competição,  bem  como espaço  aéreo  correspondente,  nas  quais  o  direito  de

conduzir atividades comerciais nos dias de eventos e em suas respectivas vésperas

será restrito à Fifa e às pessoas por ela indicadas.

§ 3º - É assegurada a continuidade das atividades comerciais dos estabelecimentos

já existentes  e  regularmente  instalados  em áreas  compreendidas  pelas  zonas  de

restrição comercial mencionadas no § 2º desde que tais atividades sejam conduzidas

de forma consistente com práticas passadas, observado o disposto no art. 170 da

Constituição Federal e na Lei Federal nº 12.663, de 5 de junho de 2012.

CAPÍTULO VI

DA PUBLICIDADE NOS LOCAIS OFICIAIS DE COMPETIÇÃO E DEMAIS

ESTABELECIMENTOS

Art. 7º - Não se aplicam aos eventos quaisquer normas estaduais que disponham

sobre veiculação de propaganda, dever de informar, campanhas de conscientização

ou publicidade,  de  caráter  institucional  ou  não,  nos  locais  oficiais  de  competição,

imediações,  inclusive  as  zonas  de  restrição  mencionadas  no  §  2º  do  art.  6º,  e

principais vias de acesso a tais locais oficiais de competição.
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§ 1º - O disposto no “caput” aplica-se igualmente às regras referentes a veiculação

de publicidade em todo e qualquer bem público ou qualquer bem privado que venha a

ser  cedido,  locado ou de qualquer  forma utilizado pela Fifa,  pelos prestadores de

serviço da Fifa, pelos parceiros comerciais da Fifa, pela imprensa ou por qualquer

pessoa física ou jurídica relacionada às competições.

§  2º  -  Permanecem aplicáveis  as  regras  estaduais  que  vedem  a colocação  de

qualquer  forma  de  publicidade  ou  propaganda  que  possa  colocar  em  risco  a

segurança do trânsito nas vias  públicas, estradas e rodovias, ou que promova ou

incite qualquer forma de discriminação racial, sexual ou religiosa.

Art. 8º - O poder público cooperará com a Fifa, no combate a qualquer ilícito ou

tentativa  de  violação  ao  disposto  nos  arts.  6º  e  7º,  bem  como  dos  direitos  de

propriedade  intelectual  relacionados  aos  eventos,  tais  como  marcas,  símbolos,

expressões e mascotes que caracterizem a Fifa ou os eventos.

Parágrafo  único  -  As  autoridades  competentes  do  Estado  ficam autorizadas,  no

exercício do poder de polícia, a tomar medidas para garantir a proteção dos direitos

mencionados  no  “caput”,  podendo,  inclusive  confiscar  materiais  relacionados  à

violação.

Art. 9º - O poder público, no âmbito de sua competência, cooperará com a Fifa,

investigando e combatendo as práticas publicitárias e comerciais que, sem a prévia

aprovação  da  Fifa,  visem tirar  proveito  econômico,  mercadológico  ou  de  imagem

sobre os eventos.

CAPÍTULO VII

DO TRANSPORTE GRATUITO

Art. 10 - Os portadores de ingresso para as partidas terão direito a duas viagens

diárias,  custeadas  pelo  Estado,  quando  necessitarem  do  transporte  público

metropolitano, para deslocamento para as partidas realizadas no Estádio Governador

Magalhães Pinto.

§ 1º - A gratuidade a que se refere o “caput” se aplica às pessoas que adquirirem

Ingressos para as partidas, realizadas no Estádio Governador Magalhães Pinto, e se

dará, para este público, nos dias dos jogos.

§ 2º - O Estado disponibilizará o transporte gratuito para cada portador de ingresso,
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com direito a passagem de ônibus gratuita para ida e volta ao local da competição,

nos dias dos jogos, no período de seis horas antes do início do jogo até duas horas

após o término do jogo.

§ 3º - A não utilização das passagens pelos beneficiários, referidos no “caput”, nos

dias neles designados, implicará a perda da sua validade.

§ 4º - Os voluntários terão direito ao transporte gratuito para o exercício das suas

atividades durante o período de realização dos jogos, mediante a apresentação de

credencial e estando devidamente uniformizados.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 - A Fifa fornecerá à Secretaria de Estado Extraordinária da Copa do Mundo

lista contemplando os prestadores de serviços da Fifa,  os parceiros comerciais da

Fifa e as Subsidiárias Fifa no Brasil.

Art.  12 - Durante o período de competição, a entidade que administra o estádio

onde  serão  realizadas  as  partidas  deverá,  caso  a  Fifa  solicite,  alterar

temporariamente o nome do estádio, adotando os nomes indicados pela Fifa.

Parágrafo único -  Os nomes temporários  adotados  para o estádio  na forma do

“caput” deverão ser utilizados para quaisquer fins relacionados aos eventos.

Art. 13 - Antes de cada partida, será executado o hino nacional das duas seleções

participantes, que também terão suas bandeiras nacionais hasteadas no respectivo

local oficial de competição.

Parágrafo único - Não serão aplicáveis às competições as normas estaduais que

disponham  sobre  formalidades  a  serem  seguidas  antes  de  eventos  desportivos,

inclusive aquelas que preveem a obrigatoriedade de execução de outros hinos.

Art. 14 - Aplicam-se, no que couber, às Subsidiárias Fifa no Brasil as disposições

relativas à Fifa previstas nesta lei.

Art.  15  -  O  Governador  do  Estado  poderá  declarar  feriados  os  dias  em  que

ocorrerem os eventos no Estado.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos

até 31 de dezembro de 2014.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2013.
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Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Perrella, relator - André Quintão - Lafayette

de Andrada - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.041/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa pela Mensagem

nº 444/2013, o projeto de lei  em epígrafe “autoriza o Poder Executivo a contratar

operação de crédito com os Bancos Citibank S.A. e Deutsche Bank S.A., destinada a

execução de atividades e projetos de investimentos do Estado de Minas Gerais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/5/2013,  foi  o  projeto  distribuído  à

Comissão de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188,

do  Regimento  Interno,  emitir  parecer  sobre  a  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade da matéria.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe pretende, nos termos de seu art. 1º, autorizar o Poder

Executivo  a  realizar  operação de crédito,  em moeda estrangeira,  com os Bancos

Citibank  S.A.  e  Deutsche  Bank  S.A.,  até  o  limite  correspondente  a

R$1.150.000.000,00,  a  serem aplicados  na execução de atividades  e  projetos  de

investimentos  constantes  nas  ações  estabelecidas  no  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - relacionadas à melhoria da infraestrutura estadual, a que se

refere a Lei nº 20.626, de 17 de janeiro de 2013.

Segundo o art. 2º da proposição, a operação de crédito externa será garantida pela

República Federativa do Brasil. O § 1º do referido dispositivo dispõe que, para obter a

garantia da União com vistas à contratação de operação de crédito externo de que

trata esta lei, fica o Poder Executivo autorizado a prestar contragarantias ao Tesouro

Nacional,  compreendendo  a  cessão  de:  direitos  e  créditos  relativos  a  cotas  ou

parcelas da participação do Estado na arrecadação da União, na forma do disposto

no  art.  159,  inciso  I,  alínea  “a”,  e  inciso  II,  da  Constituição  da  República,  ou

resultantes de tais cotas ou parcelas transferíveis de acordo com o preceituado na

mesma Constituição; e receitas próprias do Estado, a que se referem os arts. 155 e
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157 da Constituição da República, nos termos do § 4º do art. 167, acrescentado pela

Emenda à Constituição nº 3, de 17 de março de 1993.

Dispõe,  ainda,  o  projeto  que  os  recursos  provenientes  da  operação  serão

consignados como receita orçamentária do Estado e que o Orçamento consignará,

anualmente,  os  recursos  necessários  ao  atendimento  das  despesas  relativas  à

amortização do principal, ao pagamento de juros e dos demais encargos pertinentes.

Na exposição de motivos que acompanha o projeto, ressalta-se que a operação de

crédito em questão é destinada a financiar ações estabelecidas no PPAG, tais como:

investimentos  no  Circuito  Cultural  da  Praça  da  Liberdade  e  incorporação,  ao

mencionado  Circuito,  da  Escola  de  Design  da  Universidade  do  Estado de Minas

Gerais - UEMG -; construção e modernização de unidades prisionais; estruturação do

entorno  dos  Terminais  Metropolitanos;  construção  de  trechos  rodoviários  e

recuperação  da  malha  rodoviária  de  responsabilidade  do  Estado;  e  ações  de

infraestrutura com foco na atração de investimentos.

No que se refere aos aspectos jurídicos a serem analisados por esta Comissão,

esclarecemos,  primeiramente,  que,  por  força  do disposto  no  art.  61,  inciso  IV,  da

Constituição  do  Estado,  compete  à  Assembleia  Legislativa  dispor  sobre  dívida

pública, abertura e operação de crédito. É importante também observar que o art. 90,

inciso  XVIII,  da  Carta  mineira  confere  ao  Governador  do  Estado  a  competência

privativa  para contrair  empréstimo externo ou interno e fazer  operação ou acordo

externo  de  qualquer  natureza,  após  autorização  da  Assembleia  Legislativa,

observados os parâmetros de endividamento regulados em lei, dentro dos princípios

da Constituição da República.

Registre-se, assim, a necessidade de autorização legislativa para que a referida

operação de crédito seja realizada.

A efetivação da operação de crédito depende também do cumprimento do disposto

no art. 167, III, da Constituição, que veda a realização de operações de crédito que

excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante

créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder

Legislativo por maioria absoluta.

A regulamentação  para  a  realização  da  operação  de  crédito  que  se  pretende
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autorizar está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal

nº 101, de 4 de maio de 2000), notadamente nos termos dos seus arts. 29, inciso III, e

32,  §  1º,  inciso  I.  O  principal  requisito  previsto  na  referida  lei  é  que  o  pleito

formalizado pelo Estado esteja fundamentado em parecer de seus órgãos técnicos e

jurídicos que demonstre a relação entre o custo e o benefício e o interesse social e

econômico da operação.

A operação  deverá  também  obedecer  às  condições  e  aos  limites  fixados  pelo

Senado, especialmente às regras estabelecidas nas Resoluções nºs 40, de 20 de

dezembro de 2001, e 43, de 21 de dezembro de 2001.

Além disso, o cumprimento dos limites e das condições relativas à realização de

operações de crédito por parte de cada ente da Federação, inclusive das empresas

por ele controladas, deverá ser verificado pelo Ministério da Fazenda. O parecer que

fundamentar o pleito deverá considerar a existência de prévia e expressa autorização

para  a  contratação  em lei  específica,  na  Lei  Orçamentária  Anual  ou  em créditos

adicionais;  a  inclusão,  no  Orçamento  ou  em  créditos  adicionais,  dos  recursos

provenientes da operação; e a observância dos limites e das condições fixadas pelo

Senado Federal, nas já mencionadas resoluções.

No que tange às contragarantias prestadas, ressaltamos que o art. 167, § 4º, da

Constituição da República dispõe que é permitida a vinculação de receitas próprias

geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156 e dos recursos de que

trata  o  art.  157  para  a  prestação  de  garantia  ou  contragarantia  à  União  e  para

pagamento de débitos para com esta.

Cumpre destacar que a autorização legislativa é apenas uma condição prévia para

a efetivação do empréstimo. Outras medidas de cunho normativo ou administrativo

ainda  haverão  de  ser  tomadas  para  que  a  pretensão  do  Poder  Executivo  se

concretize em definitivo.

Quanto  ao  que diz  respeito  à  compatibilização  da  operação de crédito  com  os

aspectos  financeiros  e  orçamentários  exigidos  pelas  normas  mencionadas,

ressaltamos que tal análise será feita pela Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, no momento oportuno.

Conclusão
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Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.041/2013.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2013.

Sebastião Costa,  Presidente e  relator  -  André Quintão -  Lafayette de Andrada -

Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.843/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem  nº  384/2013,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “reajusta  as  tabelas  de

vencimento básico das carreiras  que indica,  institui  Gratificação Complementar  no

âmbito da Escola de Saúde - ESP -, institui a carreira de Auditor Assistencial Estadual

do Sistema Único de Saúde no Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Aprovado no 1º  turno na forma do Substitutivo  nº  2 com a Subemenda nº 1 à

Emenda nº 11 e com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 19, retorna agora o projeto a

esta Comissão, para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, VII,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei  em tela pretende reajustar as tabelas de vencimento básico de

carreiras de vários grupos de atividades, extinguir e criar cargos diversos, extinguir e

criar cargos de provimento em comissão no Instituto Estadual de Patrimônio Histórico

e Artístico de Minas Gerais - Iepha -, instituir a Gratificação Complementar no âmbito

da  Escola  de  Saúde  Pública  de  Minas  Gerais  e  a  Gratificação  de  Incentivo  à

Produtividade  dos  Profissionais  de  Engenharia  e  Arquitetura  no  âmbito  do

Departamento  de  Estradas  de  Rodagem  de  Minas  Gerais  -  DER-MG  -  e  do

Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - Deop-MG - e instituir a

carreira de Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde no Estado de

Minas Gerais, entre várias outras providências.

O projeto foi amplamente discutido pelas Comissões que o analisaram em 1º turno,

sendo que esta Comissão opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 2,
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que apresentou. Esse substitutivo incorporou ao Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça, oito emendas apresentadas pela Comissão de Administração

Pública,  que  alteravam  impropriedades  de  técnica  legislativa  do  texto,  além  de

dispositivos relativos à Gratificação Complementar de Produtividade da Advocacia-

Geral do Estado de Minas Gerais - AGE.

Durante  as  discussões  no  Plenário,  foram  apresentadas  mais  oito  emendas

parlamentares,  que, por  acarretarem aumento de despesa,  em desobediência aos

requisitos  da Lei  de Responsabilidade Fiscal  -  LRF -,  receberam desta  Comissão

parecer  pela  rejeição.  Em  Plenário,  essas  emendas  foram  rejeitadas.  Outras  três

emendas do Governador foram apresentadas e aprovadas em Plenário na forma de

duas subemendas, apresentadas por esta Comissão: a Subemenda nº 1 à Emenda nº

11 e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 19. A primeira cria cargos do Grupo de Direção

e Assessoramento da administração direta do Poder Executivo - DAD -, e a segunda

cria e extingue funções gratificadas - FGDs - no âmbito da Secretaria de Estado de

Educação e altera as tabelas de vencimento básico de carreiras de nível fundamental

do Poder Executivo para garantir o disposto no art. 17 da Lei nº 19.973, de 2011,

assegurando vencimento básico não inferior ao salário mínimo.

Durante a tramitação da matéria, esta Casa recebeu diversos ofícios da Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag. Analisando o teor das informações e

sugestões  apresentadas  pela  Seplag  nos  citados  ofícios,  esta  Comissão  julga

necessário apresentar o Substitutivo nº 1, em 2° turno, a fim de proceder a alterações

no projeto, as quais descrevemos a seguir.

Uma das alterações constantes no Substitutivo nº 1 é a correção de erros formais

presentes nos incisos I e II do art. 12 do vencido, bem como em alguns anexos. O

substitutivo retifica, ainda, a redação dos arts. 35 e 43 do vencido, visando adequar

as regras de cessão de servidores das carreiras da Secretaria de Estado de Fazenda

para o exercício de cargo em comissão.

O  Substitutivo  nº  1  também  inclui  dois  dispositivos  que  a  Secretaria

equivocadamente omitiu na apresentação do projeto original, conforme explicita ofício

da Seplag de 17 de abril do corrente ano. O primeiro visa revogar o art. 19 da Lei nº

20.336, de 2012, estendendo ao servidor ocupante do cargo de provimento efetivo de



952
____________________________________________________________________________

Comandante  de  Aeronave do  Gabinete  Militar  do  Governador  as  mesmas  regras

aplicadas às demais carreiras do Estado. Já o segundo dispositivo incluído objetiva

estabelecer isonomia entre as regras de incorporação da Gratificação Complementar

de Produtividade da AGE e a norma de extinção da GDI-reserva referente ao Analista

Fazendário de Administração e Finanças e ao Técnico Fazendário de Administração e

Finanças estabelecida no projeto de lei original.

Além  de  tais  alterações,  o  Substitutivo  n°  1  também  incorpora  três  emendas

encaminhadas  pelo  Governador  por  meio  da  Mensagem  n°  445/2013  e  cinco

emendas  encaminhadas  por  meio  de  Mensagem  de  14  de  maio  de  2013,  que

julgamos procedentes.

As  três  primeiras  emendas  trazem  a  correção  de  centavos  nas  tabelas  de

vencimento  básico  de  algumas  carreiras  e  o  ajuste  de  níveis  de  escolaridades

constantes nos anexos do projeto, a alteração do art. 7º do vencido, a fim de incluir no

dispositivo  remissão  ao  art.  6º  do  projeto,  visando  explicitar  que  o  reajuste  das

vantagens mencionadas no art. 6º também se aplica aos aposentados e pensionistas,

e a alteração do art. 42, para cumprir acordo com o Sindicato dos Trabalhadores no

Serviço Público do Estado de Minas Gerais - Sindpúblicos-MG - sobre o limite para

pagamento  da  GDI  aos  servidores  das  carreiras  de  Técnico  Fazendário  de

Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração e Finanças.

Conforme asseverou a Mensagem, as modificações acima descritas não aumentam a

repercussão financeira calculada para o projeto.

As outras cinco emendas criam quarenta Funções Gratificadas de Regulação em

Saúde, fixando suas atribuições; asseguram, até que ocorra o provimento dos cargos

efetivos  de  Auditor  Assistencial  do  Sistema  Único  de  Saúde,  a  continuidade  do

pagamento do Prêmio por Desempenho de Metas aos servidores designados para as

funções gratificadas previstas no inciso II do art. 11 da Lei Delegada nº 174, de 26 de

janeiro de 2007; concedem o reajuste de 5% às carreiras de Auxiliar de Seguridade

Social,  Técnico de Seguridade Social e Analista de Seguridade Social  do Ipsemg,

extinguindo a Gratificação de Serviços de Seguridade Social  -  GSSS -,  a  que se

refere o art. 1º da Lei nº 20.586, de 2012, como medida compensatória para viabilizar

a concessão desse reajuste.
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Acrescentando  o  impacto  das  emendas  supracitadas  ao  valor  já  analisado  no

vencido em 1° turno, as despesas decorrentes do projeto continuam em consonância

com a LRF, possibilitando seu acolhimento.

Vale ressaltar que o Substitutivo nº 1, apresentado ao final deste parecer, além de

incorporar  as  modificações  acima  mencionadas,  também  corrige  impropriedades

técnicas detectadas no texto do vencido em 1º turno, especialmente no que tange a

remissões equivocadas constantes em alguns dispositivos do projeto.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.843/2013, no

2º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado, ao vencido no 1° turno.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Reajusta  as  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  que  indica,  institui

Gratificação Complementar  no  âmbito  da  Escola de  Saúde Pública  do Estado de

Minas Gerais - ESP -, institui a carreira de Auditor Assistencial Estadual do Sistema

Único de Saúde no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Passam a vigorar na forma do Anexo I desta lei, a partir do primeiro dia do

mês subsequente ao de sua publicação, as seguintes tabelas de vencimento básico

de carreiras do Poder Executivo, constantes nos anexos da Lei n° 15.961, de 30 de

dezembro de 2005:

I - tabelas referentes às carreiras de Assistente Executivo de Defesa Social, Analista

Executivo de Defesa Social, Assistente Administrativo da Defensoria Pública e Gestor

da Defensoria Pública, constantes, respectivamente, nos itens I.1.2, I.1.3, I.2.2 e I.2.3

do Anexo I da Lei n° 15.961, de 2005;

II - tabelas referentes à carreira de Técnico de Desenvolvimento Rural e à carga

horária  de  quarenta  horas  semanais  da  carreira  de  Analista  de  Desenvolvimento

Rural,  constantes,  respectivamente,  nos itens II.2.2 e II.2.3 do Anexo II  da Lei  n°

15.961, de 2005;

III  -  tabela referente à carga horária de quarenta horas semanais da carreira de

Analista de Gestão de Seguridade Social, constante no item V.2.3 do Anexo V da Lei

n° 15.961, de 2005;
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IV - tabelas referentes à carreira de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia

e à carga horária de quarenta horas semanais das carreiras de Gestor em Ciência e

Tecnologia e Pesquisador em Ciência e Tecnologia, constantes, respectivamente, nos

itens VI.1.2, VI.1.3 e VI.2.1 do Anexo VI da Lei n° 15.961, de 2005;

V - tabelas referentes às carreiras de Técnico de Cultura e Gestor de Cultura e à

carga  horária  de  quarenta  horas  semanais  das  carreiras  de  Analista  de  Gestão

Artística e Analista de Gestão,  Proteção e Restauro,  constantes,  respectivamente,

nos itens VII.1.2, VII.1.4, VII.2.3 e VII.3.3 do Anexo VII da Lei n° 15.961, de 2005;

VI - tabelas referentes às carreiras de Assistente de Gestão e Políticas Públicas em

Desenvolvimento e Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, à

carga horária de quarenta horas semanais  das carreiras  de Analista de Gestão e

Registro Empresarial, Analista de Gestão Lotérica e Gestor de Telecomunicações, às

carreiras  de  Técnico  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  e  Analista  de

Desenvolvimento Econômico e Social e à carga horária de quarenta horas semanais

da carreira de Analista de Administração de Estádios, constantes, respectivamente,

nos  itens  VIII.1.2,  VIII.1.3,  VIII.4.3,  VIII.5.3,  VIII.6.3,  VIII.7.2,  VIII.7.3  e  VIII.8.3  do

Anexo VIII da Lei n° 15.961, de 2005;

VII - tabelas referentes à carreira de Fiscal de Transportes e Obras Públicas e à

carga horária de quarenta horas semanais da carreira de Gestor de Transportes e

Obras Públicas, constantes, respectivamente, nos itens IX.1.4 e IX.1.5 do Anexo IX

da Lei n° 15.961, de 2005;

VIII  -  tabelas  referentes  às  carreiras  de  Agente  Governamental  e  Gestor

Governamental, à carga horária de quarenta horas semanais da carreira de Analista

de Gestão e às carreiras de Técnico de Aeronave do Gabinete Militar e Comandante

de Aeronave do Gabinete Militar  do Governador, constantes, respectivamente, nos

itens X.2.1, X.2.2, X.3.5, X.4.1 e X.4.2 do Anexo X da Lei n° 15.961, de 2005.

Art. 2° - As tabelas de vencimento básico das carreiras de Técnico Universitário e

Técnico Universitário da Saúde, constantes no item I.4 do Anexo I da Lei n° 15.785,

de  27  de  outubro  de  2005,  passam  a  vigorar,  a  partir  do  primeiro  dia  do  mês

subsequente ao da publicação desta lei, na forma do Anexo II desta lei.

Art. 3° - As tabelas de vencimento básico das carreiras de Técnico de Gestão da
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Saúde e Técnico de Atenção à Saúde, constantes, respectivamente, nos itens I.1.2 e

I.1.3 do Anexo I da Lei n° 15.786, de 27 de outubro de 2005, passam a vigorar, a

partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei, na forma do

Anexo III desta lei.

Art. 4° - Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1° de abril de 2014,

os valores das tabelas de vencimento básico a que se referem os arts. 1°, 2° e 3°

desta lei.

Parágrafo  único  -  O  Poder  Executivo  republicará  as  tabelas  a  que se  refere  o

“caput” com os valores decorrentes da aplicação do reajuste de que trata este artigo.

Art. 5° - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir do primeiro dia do mês

subsequente  ao  da  publicação  desta  lei,  os  valores  das  seguintes  tabelas  de

vencimento básico de carreiras do Poder Executivo:

I - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde,

Analista de Atenção à Saúde, Especialista em Políticas de Gestão de Saúde e Auxiliar

de Apoio da Saúde, constantes nos itens I.1.1, I.1.4, I.1.5 e I.2.1 do Anexo I da Lei n°

15.786, de 2005;

II - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar Executivo da Defesa Social e Auxiliar

Administrativo da Defensoria Pública, constantes, respectivamente, nos itens I.1.1 e

I.2.1 do Anexo I da Lei n° 15.961, de 2005;

III - tabelas referentes à carreira de Auxiliar de Desenvolvimento Rural e à carga

horária  de  30  horas  semanais  da  carreira  de  Analista de Desenvolvimento  Rural,

constantes nos itens II.2.1 e II.2.3 do Anexo II da Lei n° 15.961, de 2005;

IV  -  tabelas  referentes  às  carreiras  de  Auxiliar  Geral  de  Seguridade  Social  e

Assistente Técnico de Seguridade Social e às cargas horárias de 20 e de 30 horas

semanais  da  carreira  de  Analista  de  Gestão  de  Seguridade  Social,  constantes,

respectivamente, nos itens V.2.1, V.2.2 e V.2.3 do Anexo V da Lei n° 15.961, de 2005;

V - tabelas referentes à carreira de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia e

à  carga  horária  de  30  horas  semanais  das  carreiras  de  Gestor  em  Ciência  e

Tecnologia e Pesquisador em Ciência e Tecnologia, constantes, respectivamente, nos

itens VI.1.1, VI.1.3 e VI.2.1 do Anexo VI da Lei n° 15.961, de 2005;

VI  -  tabelas  referentes  às  carreiras  de  Auxiliar  de  Cultura,  Professor  de  Arte  e
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Restauro, Auxiliar de Gestão Artística e Técnico de Gestão Artística, à carga horária

de 30 horas semanais da carreira de Analista de Gestão Artística, às carreiras de

Músico  Instrumentista,  Músico  Cantor,  Bailarino,  Professor  de  Arte,  Auxiliar  de

Gestão, Proteção e Restauro e Técnico de Gestão, Proteção e Restauro e à carga

horária  de  30  horas  semanais  da  carreira  de  Analista  de  Gestão,  Proteção  e

Restauro,  constantes,  respectivamente,  nos  itens  VII.1.1,  VII.1.3,  VII.2.1,  VII.2.2,

VII.2.3, VII.2.4, VII.2.5, VII.2.6, VII.2.7, VII.3.1, VII.3.2 e VII.3.3 do Anexo VII da Lei n°

15.961, de 2005;

VII - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Auxiliar de

Gestão e Registro Empresarial e Técnico de Gestão e Registro Empresarial, à carga

horária  de  30  horas  semanais  da  carreira  de  Analista  de  Gestão  e  Registro

Empresarial,  às  carreiras  de  Auxiliar  de  Gestão  Lotérica  e  Técnico  de  Gestão

Lotérica, à carga horária de trinta horas semanais da carreira de Analista de Gestão

Lotérica,  às  carreiras  de Auxiliar  Administrativo  de Telecomunicações e  Assistente

Administrativo  de  Telecomunicações,  à carga horária  de  trinta  horas  semanais  da

carreira de Gestor de Telecomunicações, às carreiras de Auxiliar de Desenvolvimento

Econômico  e  Social,  Auxiliar  de  Administração  de  Estádios  e  Assistente  de

Administração de Estádios e à carga horária de trinta horas semanais da carreira de

Analista  de  Administração  de  Estádios,  constantes,  respectivamente,  nos  itens

VIII.1.1, VIII.4.1, VIII.4.2, VIII.4.3, VIII.5.1, VIII.5.2, VIII.5.3, VIII.6.1, VIII.6.2, VIII.6.3,

VIII.7.1, VIII.8.1, VIII.8.2 e VIII.8.3 do Anexo VIII da Lei n° 15.961, de 2005;

VIII - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar de Transportes e Obras Públicas,

Agente de Transportes e Obras Públicas e Fiscal Assistente de Transportes e Obras

Públicas  e  à  carga  horária  de  trinta  horas  semanais  da  carreira  de  Gestor  de

Transportes e Obras Públicas, constantes, respectivamente, nos itens IX.1.1, IX.1.2,

IX.1.3 e IX.1.5 do Anexo IX da Lei n° 15.961, de 2005;

IX - tabelas referentes às carreiras de Oficial de Serviços Operacionais, Auxiliar de

Serviços  Governamentais,  Auxiliar  da  Indústria  Gráfica,  Auxiliar  de  Administração

Geral,  Técnico  da  Indústria  Gráfica  e  Técnico  de  Administração Geral  e  à  carga

horária  de  trinta  horas  semanais  da  carreira  de  Analista  de  Gestão,  constantes,

respectivamente, nos itens X.1.1, X.1.2, X.3.1, X.3.2, X.3.3, X.3.4 e X.3.5 do Anexo X
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da Lei n° 15.961, de 2005;

X - tabelas referentes às carreiras de Analista Universitário, Analista Universitário da

Saúde e Auxiliar Administrativo Universitário, constantes, respectivamente, nos itens

I.2, I.3 e I.5 do Anexo I da Lei n° 15.785, de 2005;

XI - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar de Seguridade Social, Técnico de

Seguridade Social e Analista de Seguridade Social, constantes, respectivamente, nos

itens V.1.1, V.1.2 e V.1.3 do Anexo V da Lei nº 15.961, de 2005.

§ 1° - As tabelas de vencimento básico das carreiras de Auxiliar de Apoio à Gestão

e Atenção à Saúde e de Auxiliar de Apoio da Saúde, constantes nos itens I.1.1 e I.2.1

do Anexo I da Lei n° 15.786, de 2005, passam a vigorar, a partir do primeiro dia do

mês subsequente  ao da publicação desta lei,  na forma do Anexo IV desta lei,  já

incorporado nos valores nelas constantes o percentual de reajuste previsto no “caput”

deste artigo.

§  2°  -  As  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  a  seguir  mencionadas,

constantes nos anexos da Lei  n°  15.961,  de  2005,  passam a vigorar,  a  partir  do

primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei, na forma do Anexo V

desta  lei,  já  incorporado  nos  valores  nelas  constantes  o  percentual  de  reajuste

previsto no “caput” deste artigo:

I  -  tabelas  referentes  às  carreiras  de  Auxiliar  Executivo  da  Defesa Social  e  de

Auxiliar Administrativo da Defensoria Pública, constantes, respectivamente, nos itens

I.1.1 e I.2.1 do Anexo I da Lei n° 15.961, de 2005;

II - tabelas referentes à carreira de Auxiliar de Desenvolvimento Rural, constantes

no item II.2.1 do Anexo II da Lei n° 15.961, de 2005;

III - tabelas referentes à carreira de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia,

constantes no item VI.1.1 do Anexo VI da Lei n° 15.961, de 2005;

IV - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar  de Cultura, de Auxiliar  de Gestão

Artística e de Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro, constantes, respectivamente,

nos itens VII.1.1, VII.2.1 e VII.3.1 do Anexo VII da Lei n° 15.961, de 2005;

V - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, de Auxiliar

de Gestão Lotérica, de Auxiliar  Administrativo de Telecomunicações, de Auxiliar de

Desenvolvimento Econômico e Social  e  de  Auxiliar  de Administração de Estádios,
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constantes, respectivamente, nos itens VIII.1.1, VIII.5.1, VIII.6.1, VIII.7.1 e VIII.8.1 do

Anexo VIII da Lei n° 15.961, de 2005;

VI  -  tabelas  referentes  à  carreira  de  Auxiliar  de  Transportes  e  Obras  Públicas,

constantes no item IX.1.1 do Anexo IX da Lei n° 15.961, de 2005;

VII - tabelas referentes às carreiras de Oficial de Serviços Operacionais, de Auxiliar

de  Serviços  Governamentais,  de  Auxiliar  da  Indústria  Gráfica  e  de  Auxiliar  de

Administração Geral,  constantes,  respectivamente,  nos  itens  X.1.1,  X.1.2,  X.3.1  e

X.3.2 do Anexo X da Lei n° 15.961, de 2005.

§  3°  -  A  tabela  de  vencimento  básico  da  carreira de  Auxiliar  Administrativo

Universitário, constante no item I.5 do Anexo I da Lei n° 15.785, de 2005, passa a

vigorar, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei, na

forma do Anexo VI desta lei, já incorporado nos valores nela constantes o percentual

de reajuste previsto no “caput” deste artigo.

§ 4° - O Poder Executivo republicará, com os valores decorrentes do reajuste de

que trata este artigo, as tabelas previstas nos incisos do “caput” e não incluídas nos

§§ 1°, 2° e 3°.

Art.  6° -  Os reajustes das tabelas de que tratam os arts.  4° e 5° aplicam-se às

vantagens pessoais a que se referem o § 4° do art. 1° da Lei n° 14.683, de 30 de

julho de 2003, e o § 3° do art. 1° da Lei n° 10.470, de 15 de abril de 1991, a que

fazem jus os servidores alcançados por esses reajustes, e não serão deduzidos do

valor da Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, instituída pela Lei n° 15.787, de

27 de outubro de 2005.

§ 1° -  Serão deduzidos da Gratificação de Incentivo à Pesquisa e à Docência -

Giped -, de que trata o art.  1° da Lei n° 20.591, de 28 de dezembro de 2012, os

reajustes previstos no inciso IV do art. 1°, no art. 4° e no inciso V do “caput” do art. 5°

para os servidores da carreira de Pesquisador em Ciência e Tecnologia em exercício

na Fundação João Pinheiro.

§ 2° - Serão deduzidos da Gratificação Complementar a que se refere o art. 4° da

Lei n° 20.518, de 6 de dezembro de 2012, os reajustes previstos no art. 2°, no art. 4°

e  no  inciso  X  do “caput”  do  art.  5°  para  os  servidores  das  carreiras  de  Analista

Universitário,  Analista  Universitário  da  Saúde,  Técnico  Universitário,  Técnico
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Universitário da Saúde e Auxiliar Administrativo Universitário em exercício no Hospital

Universitário da Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes -, nas unidades

a ele diretamente subordinadas e na Escola Técnica de Saúde/Centro de Educação

Profissional e Tecnológica.

Art.  7°  -  Os reajustes  de  que tratam os  arts.  1°  a  6°  desta  lei  aplicam-se aos

servidores  inativos  e  aos  pensionistas  que  fazem  jus  à  paridade,  nos  termos  da

Constituição da República e da legislação vigente.

Art. 8° - O art. 27 da Lei n° 11.660, de 2 de dezembro de 1994, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 27 - O servidor músico integrante da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e do

Coral Lírico de Minas Gerais fará jus a adicional por exibição pública no valor mensal

correspondente  a  71,4%  (setenta  e  um  vírgula  quatro  por  cento)  do  valor  do

vencimento básico do grau A do nível I das carreiras de Músico Instrumentista e de

Músico Cantor, de que trata a Lei n° 15.467, de 13 de janeiro de 2005, desde que se

apresente  ao  público no  mínimo quatro vezes  no mês em evento artístico com a

participação do corpo estável da Fundação Clóvis Salgado.”.

Art. 9° - A tabela constante no item III.2 do Anexo III da Lei n° 15.301, de 10 de

agosto de 2004, passa a vigorar na forma do Anexo VII desta lei.

Art. 10 - As tabelas constantes nos itens II.1 e IV.1 do Anexo IV da Lei n° 20.518, de

2012, passam a vigorar, a partir de 1° de agosto de 2012, na forma do Anexo VIII

desta lei.

Art.  11  -  Ficam  extintos  os  seguintes  cargos  vagos  de  provimento  efetivo  das

carreiras do Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social do Poder

Executivo, instituídas pela Lei n° 15.468, de 13 de janeiro de 2005:

I - três cargos de Assistente de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento -

Códigos ASGPD CA 986 a 988;

II - três cargos de Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento -

Códigos ANGPD CA 756 a 758.

Art.  12  -  Ficam  criados  os  seguintes  cargos  de  provimento  efetivo,  com  o

quantitativo e a lotação especificados a seguir:

I  -  duzentos  cargos  da  carreira  de  Assistente  Executivo  de  Defesa  Social  e



960
____________________________________________________________________________

trezentos e cinquenta cargos da carreira de Analista Executivo de Defesa Social, de

que trata a Lei n° 15.301, de 2004, pertencentes ao Grupo de Atividades de Defesa

Social do Poder Executivo, com lotação na Secretaria de Estado de Defesa Social -

Seds -;

II  -  seiscentos  e  setenta  e  seis  cargos  da  carreira  de  Agente  de  Segurança

Socioeducativo, de que trata a Lei n° 15.302, de 10 de agosto de 2004, pertencente

ao Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo, com lotação na Seds;

III - cem cargos da carreira de Assistente Técnico de Seguridade Social e cinquenta

cargos da carreira de Analista de Gestão de Seguridade Social, de que trata a Lei n°

15.465,  de  13  de  janeiro  de  2005,  pertencentes  ao  Grupo  de  Atividades  de

Seguridade Social do Poder Executivo, com lotação no Instituto de Previdência dos

Servidores Militares do Estado de Minas Gerais;

IV - seis cargos da carreira de Auxiliar de Gestão e Registro Empresarial, de que

trata  a  Lei  n°  15.468,  de  2005,  pertencente  ao  Grupo  de  Atividades  de

Desenvolvimento  Econômico e  Social  do  Poder  Executivo,  com  lotação  na  Junta

Comercial do Estado de Minas Gerais;

V  -  dez  cargos  da  carreira  de  Assistente  de  Gestão  e  Políticas  Públicas  em

Desenvolvimento  e  trinta  cargos  da  carreira  de  Analista  de  Gestão  e  Políticas

Públicas em Desenvolvimento, de que trata a Lei n° 15.468, de 2005, pertencentes ao

Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social do Poder Executivo,

com lotação na Secretaria de Estado de Turismo;

VI - trinta cargos da carreira de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social,

de  que  trata  a  Lei  n°  15.468,  de  2005,  pertencente  ao  Grupo  de  Atividades  de

Desenvolvimento Econômico e Social do Poder Executivo, com lotação no Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais;

VII - sessenta cargos da carreira de Agente Governamental e cento e dez cargos da

carreira de Gestor Governamental, de que trata a Lei n° 15.470, de 13 de janeiro de

2005, pertencentes ao Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria e

Auditoria e Político-Institucionais do Poder Executivo, com lotação na Secretaria de

Estado de Casa Civil e Relações Institucionais;

VIII - cinquenta cargos da carreira de Agente Governamental, de que trata a Lei n°
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15.470,  de  2005,  pertencente  ao  Grupo  de  Atividades  de  Gestão,  Planejamento,

Tesouraria e Auditoria e Político-Institucionais, com lotação na Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão;

IX - duzentos cargos da carreira de Agente Governamental, de que trata a Lei n°

15.470,  de  2005,  pertencente  ao  Grupo  de  Atividades  de  Gestão,  Planejamento,

Tesouraria e Auditoria  e Político-Institucionais,  com lotação na Advocacia-Geral  do

Estado.

Parágrafo único - Em virtude da criação de cargos prevista no “caput” e da extinção

de cargos prevista no art. 11 desta lei, a quantidade de cargos das carreiras a seguir

passa a ser:

I - mil, setecentos e onze para a carreira de Assistente Executivo de Defesa Social e

“1.398” para a carreira de Analista Executivo de Defesa Social, constantes no item I.1

do Anexo I da Lei n° 15.301, de 2004;

II - dois mil, quatrocentos e setenta e seis para a carreira de Agente de Segurança

Socioeducativo, constante no Anexo da Lei n° 15.302, de 2004;

III - cento e noventa e quatro para a carreira de Assistente Técnico de Seguridade

Social e “53” para a carreira de Analista de Gestão de Seguridade Social, constantes,

respectivamente, nos itens I.2.2 e I.2.3 do Anexo I da Lei n° 15.465, de 2005;

IV - quarenta e seis para a carreira de Auxiliar de Gestão e Registro Empresarial,

constante no item I.4.1 do Anexo I da Lei n° 15.468, de 2005;

V -  mil  e cinquenta e cinco para a carreira de Assistente de Gestão e Políticas

Públicas  em  Desenvolvimento  e  “825”  para  a  carreira  de  Analista  de  Gestão  e

Políticas Públicas em Desenvolvimento, constantes, respectivamente, nos itens I.1.2

e I.1.3 do Anexo I da Lei n° 15.468, de 2005;

VI - oitenta e dois para a carreira de Técnico de Desenvolvimento Econômico e

Social, constante no item I.7.2 do Anexo I da Lei n° 15.468, de 2005;

VII - setecentos e setenta e seis para a carreira de Agente Governamental e “887”

para a carreira de Gestor Governamental, constantes nos itens I.2.1 e I.2.2 do Anexo I

da Lei n° 15.470, de 2005.

Art. 13 - O § 3° do art. 24 da Lei n° 20.336, de 2 de agosto de 2012, passa a vigorar

com a redação que segue, e fica acrescentado ao artigo o seguinte § 7°:
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“Art. 24 - (...)

§  3°  -  No  mínimo  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  dos  cargos  de  Analista  de

Patrimônio  Cultural  I  e  25% (vinte  e  cinco  por  cento)  dos  cargos  de  Analista  de

Patrimônio Cultural II criados no “caput” deste artigo serão de recrutamento limitado.

(...)

§ 7° - Na hipótese de o cômputo do percentual de que trata o § 3° deste artigo

resultar  em  número  fracionário  de  cargos,  será  considerado  o  número  inteiro

imediatamente superior.”.

Art. 14 - Fica acrescentado ao art. 1° da Lei n° 15.462, de 13 de janeiro de 2005, o

seguinte inciso XXI:

“Art. 1° - (...)

XXI - Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde.”.

Art.  15 -  Fica acrescentado ao inciso I  do art.  3°  da Lei  n°  15.462,  de 2005, a

seguinte alínea “g”:

“Art. 3° - (...)

I - (...)

g) Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde;”.

Art.  16 -  Fica acrescentada ao inciso I  do art.  9°  da Lei  n°  15.462,  de 2005, a

seguinte alínea “f”, e fica acrescentado ao artigo o § 8° a seguir:

“Art. 9° - (...)

I - (...)

f) quarenta horas para os ocupantes de cargos da carreira de Auditor Assistencial

Estadual do Sistema Único de Saúde;

(...)

§  8°  -  Os  servidores  ocupantes  de  cargos  de  provimento  efetivo  de  Auditor

Assistencial  Estadual  do  Sistema Único  de  Saúde  dos  quais  tiver  sido  exigida  a

graduação em Medicina para ingresso na carreira cumprirão carga horária semanal

de trabalho de vinte horas.”.

Art. 17 - Fica acrescentado ao art. 11 da Lei n° 15.462, de 2005, o seguinte inciso

VIII:

“Art. 11 - (…)
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VIII - para a carreira de Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde,

nível superior, para ingresso no nível I.”.

Art. 18 - Ficam acrescentados à Lei n° 15.462, de 2005, os seguintes arts. 4°-A e

4°-B:

“Art. 4°-A - Compete ao Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde:

I  -  realizar  auditorias  programadas em serviços de  saúde do Sistema Único de

Saúde - SUS - para verificar a conformidade dos serviços e da aplicação dos recursos

estaduais à legislação em vigor, a propriedade e a qualidade das ações de saúde

desenvolvidas e o custo dos serviços;

II  -  elaborar  relatórios  informando  a  administração  sobre  as  irregularidades

detectadas e propondo a aplicação de medidas técnicas corretivas;

III  -  emitir  pareceres conclusivos,  visando à melhoria da qualidade dos serviços

prestados;

IV - realizar auditorias especiais em caso de denúncias que envolvam os serviços

de  saúde  do  SUS,  mediante  a  apuração  dos  fatos,  bem  como  emitir  parecer

conclusivo e sugerir a aplicação de medidas técnicas corretivas;

V - realizar auditorias programadas e especiais nos órgãos e entidades municipais

integrantes  do  SUS  ou  a  ele  conveniados,  para  verificar  a  conformidade  do

funcionamento, da organização e das atividades de controle e avaliação à legislação

em vigor e emitir parecer conclusivo;

VI -  analisar os  recursos de auditoria interpostos por gestores e prestadores de

serviços ao SUS, por meio da Junta de Recursos, e elaborar parecer conclusivo;

VII  -  analisar os relatórios  gerenciais  dos sistemas de pagamento do SUS, dos

Municípios e dos prestadores de serviços sob orientação dos coordenadores técnicos

e emitir parecer conclusivo;

VIII - propor a aplicação de medidas técnicas corretivas, quando couber, inclusive

quanto  à  devolução  ao  Fundo  Estadual  de  Saúde  de  recursos  utilizados

indevidamente;

IX - instaurar e julgar processo administrativo, no âmbito de sua competência;

X - expedir intimações, por intermédio da Junta de Recursos, e aplicar penalidades;

XI - realizar visitas técnicas;
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XII - subsidiar as demais áreas técnicas da Secretaria de Estado de Saúde - SES -,

os órgãos de controle externo e o controle social com informações pertinentes aos

processos de auditoria assistencial.

Art. 4°-B - É vedado ao servidor ocupante do cargo de Auditor Assistencial Estadual

do Sistema Único de Saúde:

I  -  ser  proprietário,  administrador,  quotista,  sócio  ou  dirigente  de  sociedade

empresária ou instituição prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao SUS;

II - exercer as atribuições de Auditor Assistencial Estadual do SUS em sociedade

empresária ou instituição prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao SUS na

qual exerça atividade remunerada.”.

Art.  19 -  Ficam criados cento e trinta cargos da carreira de Auditor  Assistencial

Estadual do Sistema Único de Saúde, a que se refere o inciso XXI do art. 1° da Lei n°

15.462, de 2005, acrescentado por esta lei, com lotação na SES.

Art.  20  -  Ficam extintos  cento  e  vinte  e cinco cargos  de provimento  efetivo  da

carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, de que trata a Lei n° 15.462,

de 2005.

Parágrafo único - Em função do disposto no “caput”, a quantidade de cargos da

carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, constante no item I.1.5 do

Anexo I da Lei n° 15.462, de 2005, passa a ser: “2.134”.

Art. 21 - O Anexo I da Lei n° 15.462, de 2005, fica acrescido do item I.1.7, na forma

do Anexo IX desta lei.

Art. 22 - Fica acrescentado ao Anexo I da Lei n° 15.786, de 2005, o item I.1.6, que

contém a tabela de vencimento básico da carreira de Auditor Assistencial Estadual do

Sistema Único de Saúde, na forma do Anexo X desta lei.

Art. 23 - Os subitens II.1.3 e II.1.5 do item II.1 do Anexo II da Lei n° 15.462, de

2005,  passam a vigorar  na  forma do Anexo XI  desta  lei,  e  fica  acrescentado ao

mesmo item o subitem II.1.7, também na forma do Anexo XI.

Art. 24 - O “caput” e o § 4° do art. 31 da Lei n° 20.364, de 7 de agosto de 2012,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 31 - A designação de servidor como autoridade sanitária para o exercício das

atividades de regulação da assistência à saúde do Sistema Único de Saúde - SUS -
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será feita por ato do Secretário de Estado de Saúde.

(...)

§  4°  -  Fica  instituída  a  avaliação  de  desempenho  específica  para  o  servidor

designado  para  o  exercício  da  função  de  autoridade  sanitária  em  regulação  da

assistência  à  saúde e  para  o  servidor  ocupante  do  cargo de  Auditor  Assistencial

Estadual  do  Sistema  Único  de  Saúde,  com  periodicidade  de  um  ano,  a  ser

regulamentada em resolução conjunta da Seplag e da SES.”.

Art. 25 - O “caput” do art. 32 da Lei n° 20.364, de 2012, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 32 - Fica instituído o Prêmio por Desempenho de Metas - PDM -, destinado

aos servidores públicos integrantes do SUS designados para o exercício da função

gratificada de regulação da assistência à saúde e aos servidores ocupantes do cargo

de Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde.”.

Art. 26 - O inciso II do art. 33 e o art. 34 da Lei n° 20.364, de 2012, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 33 - (...)

II - para o servidor ocupante de cargo da carreira de Auditor Assistencial Estadual

do  Sistema Único  de  Saúde,  prêmio  variável  no  valor  de  até  R$1.500,00  (mil  e

quinhentos reais).

Art.  34 -  Os recursos destinados ao pagamento dos prêmios variáveis  do PDM

previstos na alínea “c” do inciso I e no inciso II do art. 33 desta lei serão distribuídos

entre os servidores considerando-se exclusivamente o resultado da pontuação obtida

na avaliação de desempenho específica de que trata o § 4° do art.  31 desta lei,

conforme critérios estabelecidos em resolução conjunta da Seplag e da SES.

§ 1° -  Até que seja realizada a primeira avaliação específica a que se refere o

“caput”,  o  valor  do  PDM será definido  considerando-se exclusivamente a nota  da

avaliação  do  Acordo  de  Resultados  conferida  à  Superintendência  de  Regulação

Assistencial ou à unidade decorrente de sua transformação que tenha competências

correlatas.

§ 2° - Os resultados da avaliação de desempenho específica de que trata o § 4° do

art. 31 desta lei, computados anualmente, serão convertidos em pontuação, conforme
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regulamento, para a definição dos valores individuais dos prêmios de que trata o art.

33.”.

Art.  27 -  Até que os cargos de Auditor  Assistencial do Sistema Único de Saúde

sejam providos, fica mantida a percepção do Prêmio de Desempenho de Metas -

PDM - pelos servidores designados para as funções gratificadas de auditoria do SUS

- FGA -, previstas no inciso II do art. 11 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de

2007.

Art. 28 - As funções gratificadas previstas no inciso II do art. 11 da Lei Delegada n°

174, de 26 de janeiro de 2007, serão extintas à medida que forem providos os cargos

de Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde, na proporção de uma

função extinta a cada cargo provido.

Parágrafo único - As funções gratificadas a que se refere o “caput” também serão

extintas em caso de vacância antes do provimento dos cargos de Auditor Assistencial

Estadual do Sistema Único de Saúde.

Art. 29 - Ficam extintos no primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta

lei:

I - o nível I da estrutura da carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual, constante

no item I.1 do Anexo I da Lei n° 15.464, de 13 de janeiro de 2005;

II - os níveis I e II da estrutura da carreira de Gestor Fazendário, constante no item

I.2 do Anexo I da Lei n° 15.464, de 2005;

III -  o nível I da estrutura da carreira de Técnico Fazendário de Administração e

Finanças, constante no item I.3 do Anexo I da Lei n° 15.464, de 2005;

IV - o nível I da estrutura da carreira de Analista Fazendário de Administração e

Finanças, constante no item I.4 do Anexo I da Lei n° 15.464, de 2005.

Art. 30 - O Anexo I da Lei n° 15.464, de 2005, passa a vigorar na forma do Anexo

XII desta lei, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei.

Art. 31 - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras

previstas no art. 1° da Lei n° 15.464, de 2005, serão reposicionados nos níveis da

estrutura instituída pelo art. 30, na forma prevista no Anexo XIII desta lei.

§ 1° - Os servidores posicionados em níveis que não tenham sido extintos pelo art.

29 serão reposicionados na nova estrutura no mesmo grau em que se encontravam
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na data do reposicionamento.

§  2°  -  Os  servidores  posicionados  nos  níveis  extintos  pelo  art.  29  serão

reposicionados na nova estrutura no grau previsto na correlação constante no Anexo

XIV desta lei.

§ 3° - Será assegurado ao servidor ativo posicionado em níveis não extintos pelo

art. 29 reposicionamento em grau não inferior àquele alcançado por qualquer servidor

reposicionado no mesmo nível em função do disposto no § 2°.

Art.  32 -  O reposicionamento  de que trata  o art.  31 não acarretará redução na

remuneração do servidor.

Art. 33 - Os servidores de que trata o § 2° do art. 31 somente farão jus a nova

promoção após o cumprimento do interstício de cinco anos contados do primeiro dia

do mês subsequente ao da publicação desta lei,  observados os demais requisitos

para promoção previstos na legislação vigente.

Art.  34  -  Os servidores reposicionados  nos termos  dos  §§ 2°  ou  3°  do  art.  31

somente farão jus a nova progressão após o cumprimento do interstício de dois anos

contados do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei, observados

os demais requisitos para progressão previstos na legislação vigente.

Parágrafo único - O disposto no art. 17 da Lei n° 15.464, de 2005, não se aplica ao

servidor que for reposicionado nos termos do § 2° do art. 31, observando-se neste

caso, para a progressão, o interstício de que trata o “caput”.

Art.  35 -  O art.  6°  da Lei  n°  15.464,  de 2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 6° - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras de que trata esta lei

para  órgão  ou  entidade  em  que  não  haja  a  carreira  a  que  pertence  o  servidor

somente será permitida para o exercício de cargo de provimento em comissão.

§ 1° - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras de que trata esta lei

será efetuada sem ônus para o órgão de origem, ressalvadas as situações previstas

nos §§ 2° e 3°.

§ 2° - O servidor cedido para o exercício de cargo de provimento em comissão em

atendimento a interesses operacionais ou estratégicos da Secretaria de Estado de

Fazenda - SEF - poderá perceber a remuneração a que faria jus no exercício de seu
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cargo efetivo, incluindo todas as gratificações percebidas a qualquer título, com ônus

para o órgão de origem, mediante manifestação expressa e motivada de seu titular,

observado o disposto no § 3°.

§ 3° - O titular da SEF só poderá autorizar a cessão de servidor com ônus para o

órgão de origem, de que trata o § 2°, em uma das seguintes hipóteses:

I - cessão para o exercício de cargo em comissão igual ou superior a DAD-8 na

administração direta ou DAI-27 na administração autárquica e fundacional ou para o

exercício de cargo de subsecretário, de titular ou de adjunto de órgão ou entidade da

administração pública do Poder Executivo estadual;

II  -  excepcionalmente, observado o interesse operacional ou estratégico da SEF,

cessão para o exercício de cargo em comissão de nível superior de escolaridade em

órgão integrante do sistema de planejamento, gestão e finanças ou do sistema de

controle interno do Poder Executivo.”.

Art.  36 -  O art.  9°  da Lei  n°  15.464,  de 2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  9°  -  O  ingresso  em  cargo  de  carreira  instituída  por  esta  lei  depende  de

aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e dar-se-á no grau A

do nível I da carreira.”.

Art. 37 - O Anexo I da Lei n° 16.190, de 22 de junho de 2006, passa a vigorar na

forma do Anexo XV desta lei,  a partir  do primeiro dia do mês subsequente ao da

publicação desta lei.

Art. 38 - Fica incorporada ao valor do vencimento básico das carreiras de Técnico

Fazendário de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração e

Finanças a parcela relativa à GDI-Reserva, de que trata o art. 18-A da Lei n° 16.190,

de 2006, na seguinte proporção e nas datas abaixo relacionadas:

I - incorporação de um terço, em 1° de julho de 2013;

II - incorporação de um terço, em 1° de julho de 2014;

III - incorporação de um terço, em 1° de julho de 2015.

§  1°  -  A GDI-Reserva de que trata este artigo  será extinta  à medida que suas

parcelas forem sendo incorporadas na forma do “caput”, extinguindo-se integralmente

em 1° de julho de 2015, observada até sua extinção a forma de correção vigente na
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data de publicação desta lei para as parcelas remanescentes.

§ 2° - No período compreendido entre a extinção de níveis de que trata o art. 29 e a

incorporação prevista no inciso I do “caput” deste artigo, as tabelas de vencimento

básico  das  carreiras  de  Técnico  Fazendário  de  Administração  e  Finanças  e  de

Analista Fazendário de Administração e Finanças serão as constantes no Anexo XVI

desta lei.

§ 3°  -  As tabelas constantes no Anexo II  da Lei  n° 16.190, de 2006, passam a

vigorar, a partir de 1° de julho de 2013 e até 30 de junho de 2014, na forma do Anexo

XVII desta lei.

§ 4° - O Poder Executivo republicará as tabelas constantes no Anexo II da Lei n°

16.190, de 2006, com os valores decorrentes das incorporações previstas nos incisos

II e III do “caput”, até o último dia do mês anterior às referidas incorporações.

Art. 39 - O § 4° do art. 12 da Lei n° 16.190, de 2006, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.12 - (...)

§ 4° - O limite mensal máximo da Gepi, para efeito de pagamento, corresponderá a

duas vezes o valor do vencimento básico correspondente ao grau J do último nível da

carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual.”.

Art. 40 - Fica acrescentado à Lei n° 16.190, de 2006, o seguinte art. 13-A:

“Art. 13-A - A Gepi incorpora-se aos proventos de aposentadoria e à pensão dos

servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras de Auditor Fiscal

da  Receita Estadual  e Gestor  Fazendário,  do  Grupo de Atividades de Tributação,

Fiscalização  e  Arrecadação,  de  que  trata  a  Lei  n°  15.464,  de  2005,  desde  que

percebida pelos  períodos de tempo estabelecidos na alínea “c”  do inciso I  ou  no

parágrafo único do art. 7° da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002.

§ 1° -  Será  considerado,  para  efeito  de contagem do tempo a que se refere o

“caput”,  o  período  em  que  o  Auditor  Fiscal  da  Receita  Estadual  ou  o  Gestor

Fazendário tiver exercido cargo de provimento em comissão de que trata a Lei n°

6.762, de 1975.

§ 2° - Para fins de apuração do percentual a ser incorporado, será considerada a

média  da  gratificação  recebida  nos  últimos  trezentos  e  sessenta  e  cinco  dias
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imediatamente anteriores à aposentadoria ou à instituição da pensão.

§ 3° - A média a que se refere o § 2° será calculada tomando-se por base a relação

percentual entre os pontos atribuídos e o limite máximo regulamentar do cargo efetivo

ou do cargo em comissão, conforme o caso, vigente em cada mês.”.

Art. 41 - O disposto no “caput” do art. 13-A da Lei n° 16.190, de 2006, introduzido

por esta lei, aplica-se aos beneficiários de pensão por morte instituída até a data de

publicação  desta  lei,  desde  que  a  gratificação  tenha  sido  percebida  pelo  tempo

mínimo exigido, em legislação própria, para sua incorporação a proventos.

Art. 42 - O “caput” do art. 17 da Lei n° 16.190, de 2006, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 17 - Fica instituída a Gratificação de Desempenho Individual - GDI - para os

servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo e para os detentores de função

pública  das  carreiras  de  Técnico  Fazendário  de  Administração  e  Finanças  e  de

Analista Fazendário de Administração e Finanças, de que trata a Lei n° 15.464, de

2005, cujo limite máximo mensal para fins de pagamento será de 80% (oitenta por

cento) do valor do vencimento básico do grau J do último nível da respectiva carreira,

observada a tabela correspondente à carga horária do servidor.”.

Art. 43 - Ficam acrescentados ao art. 18 da Lei n° 16.190, de 2006, os seguintes §§

1°, 2° e 3°:

“Art. 18 - (...)

§  1°  -  Será  considerado,  para  efeito  de contagem do tempo a que se refere o

“caput”, o período em que o servidor tiver exercido cargo de provimento em comissão,

desde  que  tenha  havido  a  efetiva  contribuição  previdenciária  incidente  sobre  a

parcela relativa à GDI.

§ 2° - Para fins de apuração do percentual a ser incorporado, será considerada a

média  da  gratificação  recebida  nos  últimos  trezentos  e  sessenta  e  cinco  dias

imediatamente anteriores à aposentadoria ou à instituição da pensão.

§ 3° - A média a que se refere o § 2° será calculada tomando-se por base a relação

percentual entre os pontos atribuídos e o limite máximo regulamentar do cargo efetivo

ou do cargo em comissão, conforme o caso, vigente em cada mês.”.

Art. 44 - Para fins do cálculo a que se refere o § 3° do art. 18 da Lei n° 16.190, de
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2006,  introduzido  por  esta  lei,  relativamente  ao  período  em  que  o  servidor  tiver

exercido cargo em comissão entre a data da instituição da GDI e a data de publicação

desta lei, fica assegurado o limite máximo regulamentar da gratificação.

Art. 45 - O § 1° do art. 8° da Lei Delegada n° 176, de 26 de janeiro de 2007, passa

a vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o § 4° a seguir:

“Art. 8° - (...)

§ 1° - As funções relativas aos cargos de Superintendente do Tesouro Estadual, de

Diretor  Central  do Tesouro Estadual  I  e  de Diretor  Central  do Tesouro Estadual  II

serão exercidas por ocupantes desses cargos em comissão do Quadro de Cargos do

Tesouro Estadual ou por ocupantes dos cargos correspondentes na Lei n° 6.762, de

1975, conforme a correspondência estabelecida no Anexo IV desta lei delegada.

(…)

§ 4° -  A ocupação de cada cargo do Tesouro Estadual previsto no § 1° veda a

ocupação simultânea de um cargo correspondente da Lei n° 6.762, de 1975.”.

Art. 46 - O Anexo IX da Lei Delegada n° 174, de 2007, passa a vigorar na forma do

Anexo XVIII desta lei.

Art. 47 - Fica instituída, no âmbito do Departamento de Obras Públicas do Estado

de  Minas  Gerais  -  Deop-MG -  e  do  Departamento  de  Estradas  de  Rodagem do

Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a Gratificação de Incentivo à Produtividade dos

Profissionais de Engenharia e Arquitetura - Gippea -, vinculada ao cumprimento de

plano de trabalho e à Avaliação de Desempenho Individual - ADI - do servidor em

efetivo exercício nas funções para as quais seja exigida a formação em Engenharia

ou Arquitetura.

§ 1° - A Gippea será paga mensalmente e terá o valor máximo de R$2.200,00 (dois

mil e duzentos reais).

§ 2° - Para o cálculo da Gippea serão considerados os seguintes critérios:

I  -  70%  (setenta  por  cento)  do  valor  da  gratificação  estão  vinculados  ao

cumprimento de plano de trabalho estabelecido por resolução conjunta da Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - e do Deop-MG ou do DER-MG;

II - 30% (trinta por cento) do valor da gratificação estão vinculados à nota da ADI ou

da Avaliação Especial de Desempenho - AED - do servidor.
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§ 3° -  Para a elaboração do plano de trabalho a que se refere o “caput”,  serão

considerados indicadores finalísticos e operacionais relativos ao custo, ao prazo e à

qualidade das obras e projetos realizados por meio do Deop-MG e do DER-MG.

§ 4° -  O pagamento da Gippea está condicionado à disponibilidade de recursos

próprios do Deop-MG ou do DER-MG e ao atendimento, pelo servidor, dos seguintes

requisitos:

I - comprovar a conclusão de curso superior de Engenharia ou Arquitetura;

II  -  estar  em  efetivo  exercício  no  Deop-MG  ou  no  DER-MG,  desempenhando

funções para as quais seja exigida a formação de que trata o inciso I, observado o

disposto no § 10;

III - ser ocupante de cargo de provimento efetivo de carreira do Poder Executivo

para a qual seja exigido, no mínimo, o nível superior de escolaridade;

IV - ter cumprido no mínimo 70% (setenta por cento) das metas previstas no plano

de trabalho a que se refere o “caput”;

V - ter obtido resultado satisfatório na ADI ou na etapa da AED relativa ao período

avaliatório imediatamente anterior à apuração do valor da Gippea.

§ 5° - A exigência prevista no inciso III do § 4° não se aplica ao ocupante de cargo

de provimento em comissão de recrutamento amplo que estiver exercendo funções

de assessoramento ou coordenação nas áreas de Engenharia ou Arquitetura.

§ 6° - Para aplicação dos critérios de que tratam os incisos IV e V do § 4°, será

atribuído o resultado de 70% (setenta por cento) nas seguintes hipóteses:

I - como resultado da AED, caso o servidor ainda não tenha concluído a primeira

etapa da AED;

II - como resultado correspondente à execução do plano de trabalho, até a primeira

apuração do cumprimento das metas estabelecidas no referido instrumento.

§ 7° - É de responsabilidade do Deop-MG e do DER-MG o pagamento da Gippea, a

qual será financiada com recursos próprios.

§  8°  -  A Gippea  não  poderá  ser  percebida  cumulativamente  com  a  vantagem

pessoal de que trata o § 4° do art. 1° da Lei n° 14.683, de 2003.

§ 9° - O servidor poderá optar por não perceber a vantagem pessoal de que trata o

§ 4° do art. 1° da Lei n° 14.683, de 2003, durante o período previsto para a execução
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do plano de trabalho a que se refere o “caput” deste artigo, passando a perceber,

nessa hipótese, a Gippea, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no § 4°

deste artigo.

§ 10 - O servidor não pertencente às carreiras do Deop-MG e do DER-MG que

ocupe cargo de provimento em comissão ou seja designado para função gratificada

em  uma  dessas  entidades  poderá  fazer  jus  à  Gippea,  desde  que  observe  os

requisitos estabelecidos no § 4°, com a ressalva prevista no § 5°.

§ 11 - A Gippea não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária e não

será  considerada  para  o  cálculo  de  nenhuma  outra  vantagem,  exceto  férias  e

gratificação natalina, nem se incorpora aos proventos.

Art. 48 - Fica instituída, no primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta

lei, a Gratificação Complementar - GC - no âmbito da Escola de Saúde Pública - ESP-

MG  -,  destinada  a  servidores  ocupantes  de  cargos  de  provimento  efetivo  das

carreiras de Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde e Analista de Educação e

Pesquisa em Saúde, a que se referem, respectivamente, os incisos XVIII e XIX do art.

1° da Lei n° 15.462, de 2005, com valor correspondente a 40% (quarenta por cento)

do vencimento básico do respectivo cargo de provimento efetivo.

Parágrafo único - A partir de 1° de agosto de 2013, o valor da gratificação de que

trata o “caput” corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do vencimento básico do

respectivo cargo de provimento efetivo.

Art. 49 - O inciso II do art. 3° da Lei n° 15.466, de 13 de janeiro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° - (…)

II - na Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec -, na Fundação João

Pinheiro - FJP -, no Instituto de Geociências Aplicadas - IGA - e na Fundação Centro

Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas - Hidroex -,

cargos da carreira de Pesquisador em Ciência e Tecnologia.”.

Art.  50 -  Ficam extintos  três cargos de provimento em comissão de Analista de

Patrimônio Cultural I - APC-I -, de que trata o art. 24 da Lei n° 20.336, de 2012.

Art.  51 -  Ficam criados dois  cargos de provimento em comissão de Analista de

Patrimônio Cultural II - APC-II -, de que trata o art. 24 da Lei n° 20.336, de 2012.
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Art. 52 - O título do item X.2 do Anexo X da Lei n° 15.961, de 2005, passa a ser:

“Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras da Seplag, Segov, CGE, AGE, OGE,

ERMG-BR, ERMG-RJ,  Gabinete  Militar  do Governador  e Secretaria  de Estado de

Casa Civil e de Relações Institucionais”.

Art. 53 - As promoções por escolaridade adicional concedidas antes de disposição

regulamentar aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo da carreira

de Analista  Ambiental  lotados na Fundação Estadual  do Meio Ambiente -  Feam -

ficam mantidas, nos termos do art. 20 da Lei n° 15.461, de 13 de janeiro de 2005.

Art. 54 - Em conformidade com o disposto no art. 17 da Lei nº 19.973, de 27 de

dezembro de 2011,  as  tabelas de vencimento básico das carreiras  de Auxiliar  de

Hematologia  e  Hemoterapia  e  de  Auxiliar  de  Saúde  e  Tecnologia,  constantes,

respectivamente, nos itens I.3.1 e I.4.1 do Anexo I da Lei n°15.786, de 2005, passam

a vigorar, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei, na

forma do Anexo XIX desta lei.

Art. 55 - Em conformidade com o disposto no art. 17 da Lei nº 19.973, de 2011, a

tabela  de  vencimento  básico  da  carreira  de  Auxiliar  de  Atividades  Operacionais,

constante no item VIII.3.1 do Anexo VIII da Lei n°15.961, de 2005, passa a vigorar, a

partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei, na forma do

Anexo XX desta lei.

Art. 56 - Em conformidade com o disposto no art. 17 da Lei nº 19.973, de 2011, a

tabela de vencimento básico da carreira de Auxiliar da Polícia Civil, constante no item

I.3.1 do Anexo I da Lei n°15.961, de 2005, passa a vigorar, a partir do primeiro dia do

mês subsequente ao da publicação desta lei, na forma do Anexo XXI desta lei.

Parágrafo único - Os reajustes previstos nos arts. 3°, 4°, 5° e 6° da Lei n° 19.576,

de 16 de agosto de 2011, para a carreira a que se refere o “caput”, serão calculados,

nas respectivas datas de entrada em vigor,  com base nos valores de vencimento

vigentes na data de publicação desta lei, reproduzidos na tabela constante no Anexo

XXII desta lei, observando-se o seguinte:

I - serão mantidos os valores fixados para cada nível e grau da tabela a que se

refere o “caput”  deste artigo,  quando esses valores  forem superiores  aos valores

resultantes da aplicação dos reajustes mencionados no “caput” deste parágrafo único
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sobre a tabela constante no Anexo XXII desta lei;

II - quando os valores fixados para cada nível e grau da tabela a que se refere o

“caput”  deste  artigo  forem  inferiores  aos  valores  resultantes  da  aplicação  dos

reajustes mencionados no “caput” deste parágrafo único sobre a tabela constante no

Anexo XXII desta lei, os valores fixados na tabela a que se refere o “caput” deste

artigo  serão  corrigidos  até  alcançarem  os  valores  resultantes  da  aplicação  dos

referidos reajustes.

Art. 57 - Em conformidade com o disposto no art. 17 da Lei nº 19.973, de 2011, as

tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  de  Auxiliar  Operacional  e  de  Auxiliar

Ambiental, constantes, respectivamente, nos itens II.1.1 do Anexo II e IV.1.1 do Anexo

IV da Lei  n°15.961,  de  2005,  passam a vigorar,  a  partir  do  primeiro  dia  do  mês

subsequente ao da publicação desta lei, na forma do Anexo XXIII desta lei.

Parágrafo único - Os reajustes previstos no inciso III do § 5° do art. 1° e no inciso III

do § 5° do art. 2° da Lei nº 20.336, de 2 de agosto de 2012, para as carreiras a que

se refere o “caput”, serão calculados,nas respectivas datas de entrada em vigor, com

base  nos  valores  de  vencimento  vigentes  na  data  de  publicação  desta  lei,

reproduzidos na tabela constante no Anexo XXIV desta lei, observando-se o seguinte:

I - serão mantidos os valores fixados para cada nível e grau das tabelas a que se

refere o “caput”  deste artigo,  quando esses valores  forem superiores  aos valores

resultantes da aplicação dos reajustes mencionados no “caput” deste parágrafo único

sobre as tabelas constantes no Anexo XXIV desta lei;

II - quando os valores fixados para cada nível e grau das tabelas a que se refere o

“caput”  deste  artigo  forem  inferiores  aos  valores  resultantes  da  aplicação  dos

reajustes mencionados no “caput” deste parágrafo único sobre as tabelas constantes

no Anexo XXIV desta lei, os valores fixados nas tabelas a que se refere o “caput”

deste artigo serão corrigidos até alcançarem os valores resultantes da aplicação dos

referidos reajustes.

Art. 58 - Ficam criados, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão

de que trata o art. 1° da Lei Delegada n° 174, de 2007, os seguintes cargos do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD -,

destinados à Secretaria de Estado de Educação - SEE:
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I - dez DAD-3;

II - onze DAD-4;

III - dois DAD-6;

IV - dois DAD-7.

Art. 59 - Ficam criadas as seguintes funções gratificadas - FGD -, de que trata o art.

8º da Lei Delegada nº 174, de 2007, destinadas à SEE:

I - duzentas e setenta e duas FGD-4;

II - mil cento e noventa e uma FGD-5;

III - doze FGD-8.

Art. 60 - Ficam extintas, no âmbito da SEE, seiscentas funções gratificadas FGD-2,

de que trata o art. 8º da Lei Delegada nº 174, de 2007.

Art.  61 -  O item IV.2.8 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a

vigorar na forma do Anexo XXV desta lei, incluídas as alterações introduzidas pelos

arts. 58, 59 e 60 desta lei, bem como as alterações do quantitativo e da distribuição

dos  cargos  de  provimento  em  comissão  e  das  funções  gratificadas  efetuadas  de

acordo com o previsto no art. 16 da Lei Delegada n° 174, de 2007.

Parágrafo único - Os cargos de provimento em comissão e as funções gratificadas

criados e extintos pelos arts. 58, 59 e 60 desta lei serão identificados em decreto.

Art.  62  -  A primeira  linha  da  tabela  constante  no  item  II.2  do  Anexo  II  da  Lei

Delegada n° 174, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo XXVI desta lei.

Art. 63 - Ficam criadas quarenta Funções Gratificadas de Regulação em Saúde -

FGRSA -,  no  valor  de  R$1.320,00  (mil  trezentos  e  vinte  reais),  com  jornada  de

trabalho de quarenta horas semanais.

§ 1° - As funções gratificadas criadas neste artigo terão sua identificação fixada em

decreto e serão exercidas por servidores designados por ato do Secretário de Estado

de Saúde.

§ 2° - Aplica-se ao detentor da função de que trata o “caput” o disposto no § 2º do

art. 9º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007.

Art. 64 - São atribuições dos detentores da FGRSA:

I -  realizar a gestão dos instrumentos de programação, acesso e pagamento de

serviços de saúde de média e alta complexidade no âmbito do SUS-MG;
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II - viabilizar os mecanismos técnicos e tecnológicos, visando ao credenciamento, à

formalização  dos  instrumentos  legais  pertinentes  e  à  gestão  dos  contratos

assistenciais para o SUS-MG;

III - realizar os processos integrados de monitoramento, avaliação e controle dos

resultados dos programas, projetos e redes assistenciais no âmbito do SUS-MG.

Art. 65 - A FGRSA destina-se exclusivamente ao ocupante de cargo de provimento

efetivo  ou  detentor  de  função pública  lotado em órgão  ou  entidade integrante  do

Sistema Estadual de Gestão da Saúde, a que se refere a Lei n° 15.462, de 13 de

janeiro de 2005.

Parágrafo único - É vedado ao servidor designado para exercer a função de que

trata o “caput” deste artigo exercer atividade em empresa ou instituição prestadora de

serviço ou fornecedora de bens ao SUS.

Art. 66 - Ficam incorporadas ao vencimento básico dos cargos de Procurador do

Estado,  de  que  trata  a  Lei  Complementar  n°  81,  de  10  de  agosto  de  2004,  as

seguintes parcelas da Gratificação Complementar de Produtividade - GCP -, instituída

pela Lei  n°  18.017, de 8 de janeiro de 2009, incidentes sobre o valor máximo da

referida gratificação fixado para o ano de 2012, na forma do art. 7° da Lei n° 19.987,

de 28 de dezembro de 2011, nos seguintes percentuais e respectivos valores:

I - em 1° de maio de 2013, incorporação de 16,666% (dezesseis vírgula seiscentos

e sessenta e seis por cento), no valor de R$2.000,00 (dois mil reais);

II - em 1° de maio de 2014, incorporação de 25% (vinte e cinco por cento), no valor

de R$3.000,00 (três mil reais);

III - em 1° de maio de 2015, incorporação de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por

cento), no valor de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Art.  67  -  Ficam  incorporadas  ao  vencimento  básico  dos  cargos  de  Advogado

Autárquico, de que trata a Lei Complementar n° 81, de 2004, as seguintes parcelas

da  GCP,  incidentes  sobre  o  valor  máximo  da  referida  gratificação  fixado  para  o

Advogado Autárquico para o ano de 2012, na forma do art. 7° da Lei n° 19.987, de

2011, nos seguintes percentuais e respectivos valores:

I - em 1° de maio de 2013, incorporação de 16,666% (dezesseis vírgula seiscentos

e sessenta e seis por cento), no valor de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais);
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II - em 1° de maio de 2014, incorporação de 25% (vinte e cinco por cento), no valor

de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais);

III - em 1° de maio de 2015, incorporação de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por

cento), no valor de R$2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais).

Art. 68 - Os Procuradores do Estado e os Advogados Autárquicos, nos meses em

que o valor dos honorários rateados for inferior ao valor do percentual da GCP não

incorporado  nos  termos  dos  arts.  66  e  67,  continuarão  a  receber,  a  título  de

gratificação residual, a diferença entre esses dois valores.

§ 1° - A gratificação residual não se incorpora à remuneração para nenhum fim nem

é considerada base de cálculo para qualquer outra vantagem.

§ 2° - Aplicam-se à GCP residual as normas previstas nos §§ 4°, 5° e 6° do art. 1°

da Lei n° 18.017, de 2009, considerados os novos valores da gratificação.

§ 3° - As parcelas da Gratificação Complementar de Produtividade incorporadas nos

termos  dos  arts.  66  e  67  serão  extintas  nos  percentuais  e  nas  datas  de  sua

incorporação.

Art. 69 - A incorporação prevista nos arts. 66 e 67 estende-se aos Procuradores do

Estado e Advogados Autárquicos aposentados com direito à paridade.

Art. 70 - A partir  de 1° de maio de 2013, o vencimento dos seguintes cargos de

provimento em comissão da Advocacia-Geral do Estado corresponderá:

I  -  ao  vencimento  do  grau  D  do  nível  IV  do  cargo  de  Procurador  do  Estado,

constante no Anexo da Lei n° 18.798, de 31 de março de 2010, no caso dos cargos

de Procurador-Chefe, de Corregedor e de Advogado Regional do Estado;

II  -  ao  vencimento  do  grau  A do  nível  IV  do  cargo  de  Procurador  do  Estado,

constante no Anexo da Lei n° 18.798, de 2010, no caso dos cargos de Corregedor

Auxiliar e de Advogado Regional Adjunto do Estado.

Art. 71 - A partir de 1° de maio de 2013, o valor da função gratificada de Direção e

Assessoramento Superior - DAS -, de que trata o art. 5° da Lei n° 18.017, de 2009,

corresponderá a 20% (vinte por cento) do vencimento do grau A do nível I do cargo de

Procurador do Estado, constante no Anexo da Lei n° 18.798, de 2010.

Art. 72 - A partir de 1° de janeiro de 2013, a verba indenizatória de serviço fora do

Estado, instituída pela Lei n° 15.969, de 10 de janeiro de 2006, será de R$ 5.040,72
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(cinco mil e quarenta reais e setenta e dois centavos).

Art. 73 - Os §§ 1° e 2° do art. 1° da Lei n° 15.969, de 2006, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1° - (…)

§ 1° - A verba indenizatória a que se refere o “caput” será limitada a 2.015 Ufemgs

(duas mil e quinze Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) e não constitui base

de cálculo para nenhum adicional nem integra a remuneração do beneficiário para

nenhum efeito.

§ 2° - A verba indenizatória a que se refere o “caput” será reajustada por resolução

do Advogado-Geral do Estado, observado o limite de beneficiários e o disposto no §

1°.”.

Art. 74 - O limitador a que se refere o “caput” do art. 2º da Lei n° 18.684, de 28 de

dezembro de 2009, incidirá sobre o valor máximo da Gratificação Complementar de

Produtividade fixado para o ano de 2012, na forma do art. 7º da Lei n° 19.987, de 28

de dezembro de 2011.

Art. 75 - Fica extinta, no primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta

lei, a Gratificação de Serviços de Seguridade Social - GSSS -, a que se refere o art.

1º da Lei nº 20.586, 27 de Dezembro de 2012.

Art. 76 - Ficam revogados:

I - o inciso IV do art. 5° da Lei n° 15.293, de 5 de agosto de 2004;

II - o § 3° do art. 1° e, a partir de 1° de maio de 2013, o art. 4° e os Anexos I e II da

Lei n° 18.017, de 2009;

III - o art. 19 da Lei nº 20.336, de 2012;

IV - o art. 1° da Lei n° 20.586, de 2012.

Art. 77 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ressalvadas as vigências

específicas estabelecidas nos artigos desta lei.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Lafayette  de Andrada,  Presidente  e relator  -  Adalclever  Lopes -  Romel  Anízio  -

Duarte Bechir - Rogério Correia.

ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 2013)
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“ANEXO I

(a que se refere o inciso I do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE DEFESA SOCIAL DO PODER EXECUTIVO

I.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA DE

ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS - E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

(...)

I.1.2 - CARREIRA DE ASSISTENTE EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Assistente Executivo de Defesa

Social, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Assistente Executivo de Defesa

Social, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

I.1.3 - CARREIRA DE ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* -  A tabela de  vencimento básico da Carreira de Analista Executivo de Defesa

Social, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* -  A tabela de  vencimento básico da Carreira de Analista Executivo de Defesa

Social, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

(…)

I.2  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DO  QUADRO

ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA

(...)

I.2.2  -  CARREIRA  DE  ASSISTENTE  ADMINISTRATIVO  DA  DEFENSORIA
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PÚBLICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Assistente  Administrativo  da

Defensoria  Pública,  carga horária  30  horas  semanais,  foi  publicada no “Diário  do

Legislativo”, de 18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Assistente  Administrativo  da

Defensoria  Pública,  carga horária  40  horas  semanais,  foi  publicada no “Diário  do

Legislativo”, de 18.5.2013.

I.2.3 - CARREIRA DE GESTOR DA DEFENSORIA PÚBLICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor da Defensoria Pública,

carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor da Defensoria Pública,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

(...)

ANEXO II

(a que se refere o inciso II do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

(...)

II.2  -  TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA FUNDAÇÃO

RURAL MINEIRA E DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

(…)

II.2.2 - CARREIRA DE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  de  Desenvolvimento

Rural, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de
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18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  de  Desenvolvimento

Rural, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

II.2.3 - CARREIRA DE ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* -  A tabela  de  vencimento  básico  da Carreira  de  Analista  de  Desenvolvimento

Rural, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

(...)

ANEXO V

(a que se refere o inciso V do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE SEGURIDADE SOCIAL

V.2 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DO INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

IPSM

(...)

V.2.3 - CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão de Seguridade

Social, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

ANEXO VI

(a que se refere o inciso VI do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

VI.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA



983
____________________________________________________________________________

DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES -, DA

FUNDAÇÃO  CENTRO  TECNOLÓGICO  DE  MINAS  GERAIS  -  CETEC  -,  DA

FUNDAÇÃO  DE  AMPARO  À  PESQUISA  DO  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS  -

FAPEMIG  -,  DA  FUNDAÇÃO  JOÃO  PINHEIRO  -  FJP  -,  DO  INSTITUTO  DE

GEOCIÊNCIAS APLICADAS - IGA - E DA FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL

DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS - HIDROEX

(...)

VI.1.2 - CARREIRA DE TÉCNICO EM ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico em Atividades de Ciência

e  Tecnologia,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico em Atividades de Ciência

e  Tecnologia,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 18.5.2013.

VI.1.3 - CARREIRA DE GESTOR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor em Ciência e Tecnologia,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

VI.2 - TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DO CETEC, DA FJP E

DO IGA

VI.2.1 - CARREIRA DE PESQUISADOR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Pesquisador  em  Ciência  e

Tecnologia, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”,

de 18.5.2013.



984
____________________________________________________________________________

ANEXO VII

(a que se refere o inciso VII do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE CULTURA

VII.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE ESTADO DE CULTURA - SEC -,  FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO -

FAOP -, FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA TV MINAS

(...)

VII.1.2 - CARREIRA DE TÉCNICO DE CULTURA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico de Cultura, carga horária

30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico de Cultura, carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

(…)

VII.1.4 - CARREIRA DE GESTOR DE CULTURA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor de Cultura, carga horária

30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor de Cultura, carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

(...)

VII.2 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA FUNDAÇÃO

CLÓVIS SALGADO - FCS

(...)

VII.2.3 - CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO ARTÍSTICA

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão Artística, carga
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horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

(...)

VII.3 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DO INSTITUTO

ESTADUAL DO  PATRIMÔNIO  HISTÓRICO  E  ARTÍSTICO  DE  MINAS  GERAIS  -

IEPHA-MG

(...)

VII.3.3 - CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO, PROTEÇÃO E RESTAURO

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão, Proteção e

Restauro, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”,

de 18.5.2013.

ANEXO VIII

(a que se refere o inciso VIII do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

VIII.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE -, DA SECRETARIA DE

ESTADO  DE  ESPORTES  E  DA JUVENTUDE  -  SEEJ  -,  DA SECRETARIA  DE

ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU -,

DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE -,

DA SECRETARIA DE  ESTADO DE TURISMO  -  SETUR -,  DA SECRETARIA DE

ESTADO  DE  AGRICULTURA,  PECUÁRIA  E  ABASTECIMENTO  -  SEAPA  -,  DA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE -, DA FUNDAÇÃO

DE  EDUCAÇÃO  PARA  O  TRABALHO  DE  MINAS  GERAIS  -  UTRAMIG  -,  DA

AGÊNCIA  DE  DESENVOLVIMENTO  DA  REGIÃO  METROPOLITANA  DE  BELO

HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH - E DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE

MINAS GERAIS - ARSAE-MG.

(...)

VIII.1.2 - CARREIRA DE ASSISTENTE DE GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM
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DESENVOLVIMENTO

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Assistente de Gestão e Políticas

Públicas em Desenvolvimento,  carga horária 30  horas  semanais,  foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Assistente de Gestão e Políticas

Públicas em Desenvolvimento,  carga horária 40  horas  semanais,  foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

VIII.1.3  -  CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM

DESENVOLVIMENTO

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão e Políticas

Públicas em Desenvolvimento,  carga horária 30  horas  semanais,  foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão e Políticas

Públicas em Desenvolvimento,  carga horária 40  horas  semanais,  foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

(...)

VIII.4  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DA  JUNTA

COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG

(...)

VIII.4.3 - CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO E REGISTRO EMPRESARIAL

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão e Registro

Empresarial,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 18.5.2013.

(…)

VIII.5  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DA LOTERIA DO  ESTADO  DE
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MINAS GERAIS - LEMG

(...)

VIII.5.3 - CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO LOTÉRICA

(…)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão Lotérica, carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

VIII.6 -  TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL

DE TELECOMUNICAÇÕES - DETEL-MG

(...)

VIII.6.3 - CARREIRA DE GESTOR DE TELECOMUNICAÇÕES

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* -  A tabela de  vencimento básico da Carreira de Gestor  de Telecomunicações,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

VIII.7  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DO  INSTITUTO  DE

DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

(...)

VIII.7.2  -  CARREIRA DE  TÉCNICO  DE  DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO  E

SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  de  Desenvolvimento

Econômico e Social,  carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 18.5.2013.

VIII.7.3  -  CARREIRA DE  ANALISTA DE  DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E

SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* -  A tabela  de  vencimento  básico  da Carreira  de  Analista  de  Desenvolvimento

Econômico e Social,  carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 18.5.2013.
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VIII.8  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DA  ADMINISTRAÇÃO  DE

ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG

(...)

VIII.8.3 - CARREIRA DE ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* -  A tabela  de vencimento  básico da Carreira  de  Analista de Administração de

Estádios, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

ANEXO IX

(a que se refere o inciso IX do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

IX.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE  ESTADO  DE  TRANSPORTES  E  OBRAS  PÚBLICAS  -  SETOP  -,  DO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

-  DER-MG  -  E  DO  DEPARTAMENTO  DE  OBRAS  PÚBLICAS  DO  ESTADO  DE

MINAS GERAIS - DEOP

(...)

IX.1.4 - CARREIRA DE FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Fiscal de Transportes e Obras

Públicas, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

IX.1.5 - CARREIRA DE GESTOR DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor de Transportes e Obras

Públicas, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.
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ANEXO X

(a que se refere o inciso X do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE GESTÃO, PLANEJAMENTO, TESOURARIA,

AUDITORIA E POLÍTICO-INSTITUCIONAIS

(...)

X.2  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DA  SEPLAG,

SEGOV,  CGE,  AGE,  OGE,  ERMG-BR,  ERMG-RJ  E  GABINETE  MILITAR  DO

GOVERNADOR,  SECRETARIA DE  ESTADO  DE  CASA CIVIL E  DE  RELAÇÕES

INSTITUCIONAIS

X.2.1 - CARREIRA DE AGENTE GOVERNAMENTAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* -  A tabela de vencimento básico da Carreira de Agente Governamental,  carga

horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* -  A tabela de vencimento básico da Carreira de Agente Governamental,  carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

X.2.2 - CARREIRA DE GESTOR GOVERNAMENTAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* -  A tabela de  vencimento básico da Carreira de Gestor  Governamental,  carga

horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* -  A tabela de  vencimento básico da Carreira de Gestor  Governamental,  carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

X.3  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO BÁSICO DAS  CARREIRAS  DA IMPRENSA

OFICIAL-MG

(...)

X.3.5 - CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO

(…)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão, carga horária
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40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

X.4  -  TABELAS DE  VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS  DO GABINETE

MILITAR DO GOVERNADOR

X.4.1 - CARREIRA DE TÉCNICO DE AERONAVE DO GABINETE MILITAR

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico de Aeronave do Gabinete

Militar, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

X.4.2 - CARREIRA DE COMANDANTE DE AERONAVE DO GABINETE MILITAR

DO GOVERNADOR

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* -  A tabela de vencimento básico da Carreira de Comandante de Aeronave do

Gabinete Militar do Governador, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

ANEXO II

(a que se refere o art. 2° da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.785, de 27 de outubro de 2005)

(...)

I.4  -  Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras de Técnico Universitário e de

Técnico Universitário da Saúde

I.4.1 - Carreira de Técnico Universitário

Carga horária: 30 horas

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  Universitário,  carga

horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

Carga horária: 40 horas

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  Universitário,  carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

I.4.2 - Carreira de Técnico Universitário de Saúde

Carga horária: 30 horas

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico Universitário de Saúde,
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carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

Carga horária: 40 horas

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico Universitário de Saúde,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

ANEXO III

(a que se refere o art. 3° da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.786, de 27 de outubro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE

I.1 - Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras da SES

(…)

I.1.2 - Carreira de Técnico de Gestão de Saúde

Carga horária: 30 horas

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico de Gestão de Saúde,

carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

Carga horária: 40 horas

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico de Gestão de Saúde,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

I.1.3 - Carreira de Técnico de Atenção à Saúde

Carga horária: 30 horas

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico de Atenção à  Saúde,

carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

ANEXO IV

(a que se refere o § 1°do art. 5° da Lei n°............, de … de.....................2013)

“ANEXO I
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(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.786, de 27 de outubro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE

I.1 - Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras da SES

I.1.1 - Carreira de Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde

Carga horária: 30 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar de Apoio à

Gestão e Atenção à Saúde, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 18.5.2013.

(…)

I.2 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Fhemig

I.2.1 - Carreiras de Auxiliar de Apoio da Saúde

Carga horária: 30 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar de Apoio

da Saúde, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”,

de 18.5.2013.

ANEXO V

(a que se refere o § 2° do art. 5° da Lei n°........, de …... de …..........................de

2013)

“ANEXO I

(a que se refere o inciso I do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE DEFESA SOCIAL DO PODER EXECUTIVO

I.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA DE

ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS - E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

I.1.1 - CARREIRA DE AUXILIAR EXECUTIVO DA DEFESA SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar Executivo

da  Defesa  Social,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 18.5.2013.
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(…)

I.2  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DO  QUADRO

ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA

I.2.1 - CARREIRA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar

Administrativo da Defensoria Pública, carga horária 30 horas semanais, foi publicada

no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

(…)

ANEXO II

(a que se refere o inciso II do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

(...)

II.2  -  TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA FUNDAÇÃO

RURAL MINEIRA E DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

II.2.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Desenvolvimento Rural, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Desenvolvimento Rural, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 18.5.2013.

(…)

ANEXO VI

(a que se refere o inciso VI do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

VI.1 -  Tabelas  de Vencimento Básico das Carreiras da Secretaria  de Estado de

Ciência e Tecnologia e Ensino Superior - Sectes -, da Fundação Centro Tecnológico

de Minas Gerais - Cetec -, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
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Gerais - Fapemig -, da Fundação João Pinheiro - FJP -, do Instituto de Geociências

Aplicadas - IGA - e da Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e

Pesquisa Aplicada em Águas - Hidroex

VI.1.1 - CARREIRA DE AUXILIAR EM ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  em

Atividades de Ciência e Tecnologia, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  em

Atividades de Ciência e Tecnologia, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

(...)

ANEXO VII

(a que se refere o inciso VII do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE CULTURA

VII.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE ESTADO DE CULTURA - SEC -,  FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO -

FAOP - E FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA TV MINAS

VII.1.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE CULTURA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Cultura, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

(…)

VII.2 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA FUNDAÇÃO

CLÓVIS SALGADO - FCS

VII.2.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE GESTÃO ARTÍSTICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar de Gestão
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Artística, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

(…)

VII.3 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DO INSTITUTO

ESTADUAL DO  PATRIMÔNIO  HISTÓRICO  E  ARTÍSTICO  DE  MINAS  GERAIS  -

IEPHA-MG

VII.3.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE GESTÃO, PROTEÇÃO E RESTAURO

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Gestão,  Proteção e  Restauro,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

(...)

ANEXO VIII

(a que se refere o inciso VIII do art. 1° da Lei n°15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

VIII.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE -, DA SECRETARIA DE

ESTADO  DE  ESPORTES  E  DA JUVENTUDE  -  SEEJ  -,  DA SECRETARIA  DE

ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU -,

DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE -,

DA SECRETARIA DE  ESTADO DE TURISMO  -  SETUR -,  DA SECRETARIA DE

ESTADO  DE  AGRICULTURA,  PECUÁRIA  E  ABASTECIMENTO  -  SEAPA  -,  DA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE -, DA FUNDAÇÃO

DE  EDUCAÇÃO  PARA  O  TRABALHO  DE  MINAS  GERAIS  -  UTRAMIG  -,  DA

AGÊNCIA  DE  DESENVOLVIMENTO  DA  REGIÃO  METROPOLITANA  DE  BELO

HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH - E DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE

MINAS GERAIS - ARSAE-MG.

VIII.1.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS
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*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Serviços Operacionais, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 18.5.2013.

(...)

VIII.5  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DA LOTERIA DO  ESTADO  DE

MINAS GERAIS - LEMG

VIII.5.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE GESTÃO LOTÉRICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar de Gestão

Lotérica, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar de Gestão

Lotérica, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

(…)

VIII.6 -  TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL

DE TELECOMUNICAÇÕES - DETEL/MG

VIII.6.1 - CARREIRA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TELECOMUNICAÇÕES

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar

Administrativo de Telecomunicações, carga horária 30 horas semanais, foi publicada

no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

(…)

VIII.7  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DO  INSTITUTO  DE

DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

VIII.7.1  -  CARREIRA DE  AUXILIAR  DE  DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO  E

SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Desenvolvimento  Econômico  e  Social  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de
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18.5.2013.

(...)

VIII.8  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DA  ADMINISTRAÇÃO  DE

ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG

VIII.8.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Administração de Estádios, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 18.5.2013.

(…)

ANEXO IX

(a que se refere o inciso IX do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

IX.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE  ESTADO  DE  TRANSPORTES  E  OBRAS  PÚBLICAS  -  SETOP  -,  DO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

-  DER-MG  -,  E  DO  DEPARTAMENTO  DE  OBRAS  PÚBLICAS  DO  ESTADO  DE

MINAS GERAIS - DEOP

IX.1.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Transportes e Obras Públicas,  carga horária  30  horas semanais,  foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Transportes e Obras Públicas,  carga horária  40  horas semanais,  foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

(...)

ANEXO X

(a que se refere o inciso X do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)
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X.1  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DA  SEPLAG,

SEGOV,  AUGE,  AGE,  ERMG-BR,  ERMG-RJ  E  GABINETE  MILITAR  DO

GOVERNADOR,  SECRETARIA DE  ESTADO  DE  CASA CIVIL E  DE  RELAÇÕES

INSTITUCIONAIS

X.1.1 - CARREIRA DE OFICIAL DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Oficial de Serviços

Operacionais,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 18.5.2013.

X.1.2 - CARREIRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Serviços Governamentais, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 18.5.2013.

(…)

X.3  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO BÁSICO DAS  CARREIRAS  DA IMPRENSA

OFICIAL-MG

X.3.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DA INDÚSTRIA GRÁFICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  da

Indústria  Gráfica,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  da

Indústria  Gráfica,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 18.5.2013.

X.3.2 - CARREIRA DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Administração Geral,  carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 18.5.2013.
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CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Administração Geral,  carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 18.5.2013.

ANEXO VI

(a que se refere o § 3° do art. 5° da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.785, de 27 de outubro de 2005)

(...)

I.5  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DA  CARREIRA  DE  AUXILIAR

ADMINISTRATIVO UNIVERSITÁRIO

I.5.1 - Carga horária: 30 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar

Administrativo Universitário, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 18.5.2013.

I.5.2 - Carga horária: 40 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar

Administrativo Universitário, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 18.5.2013.

ANEXO VII

(a que se refere o art. 9° da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO III

(a que se refere o art. 4° da Lei n° 15.301, de 10 de agosto de 2004)

(...)

III.2 - Atribuições dos Cargos das Carreiras da Polícia Civil de Minas Gerais

Carreira Atribuições

Analista da Polícia Civil Executar atividades de natureza administrativa

nas  áreas  contábil,  jurídica,  estatística,

tecnológica,  biblioteconômica,  de  cerimonial,

de  relações  públicas,  de  informação,  de
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comunicação,  de  gestão,  de  logística,  de

engenharia  e  arquitetura,  de  educação,  de

saúde e psicossocial, em especial as funções

de identificação civil,  registro e licenciamento

de  veículo  automotor  e  habilitação  de

condutor,  compatíveis  com  a  respectiva

formação em nível superior de escolaridade.

Técnico Assistente da Polícia Civil

Executar  tarefas  de  apoio  técnico,

administrativo e logístico, atuar no suporte às

atividades  de  educação  e  saúde,  efetuar

atendimentos  e  prestar  informações  ao

público, conduzir veículos, coletar impressões

digitais  e  dados  biográficos  para  a

identificação  civil,  realizar  vistoria  e  colher

dados  para  o  registro  e  o  licenciamento  de

veículo  automotor  e  para  a  habilitação  de

condutor,  compatíveis  com  o  nível

intermediário de escolaridade, em particular o

exercício de atividades de apoio logístico em

órgãos e unidades da Polícia Civil.

Auxiliar da Polícia Civil

Executar  tarefas  de  apoio  operacional  e

administrativo,  especialmente  a  vigilância

patrimonial,  a  condução  de  veículos,  a

realização  de  limpeza  e  conservação,  o

atendimento  de  gabinetes  e  portarias,  a

digitação  de  serviços  administrativos,  bem

como  de  apoio  às  atividades  gerenciais,  e

outras tarefas assemelhadas.”
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ANEXO VIII

(a que se refere o art. 10 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO IV

(a que se refere o art. 10 da Lei n° 20.518, de 6 de dezembro de 2012)

TABELA DE VALORES DO ABONO DE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA

(...)

II - Servidores da carreira de Técnico Operacional da Saúde - TOS - em efetivo

exercício na urgência e emergência e em CTIs

II.1 - Hospital João XXIII

* - A tabela de valores do Abono de Serviços de Emergência foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 18.5.2013.

(...)

IV - Servidores da carreira de Profissional de Enfermagem - Penf

IV.1 - Hospital João XXIII - urgência e emergência e CTI

* - A tabela de valores do Abono de Serviços de Emergência foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 18.5.2013.

ANEXO IX

(a que se refere o art. 21 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1°, parágrafo único, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 42,

44 e 46 da Lei n° 15.462, de 13 de janeiro de 2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Saúde

I.1 - SES

(...)

I.1.7 - AUDITOR ASSISTENCIAL ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Carga horária de trabalho: 40 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira do Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de

Saúde, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

ANEXO X

(a que se refere o art. 22 da Lei n° , de de de 2013)
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“ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.786, de 27 de outubro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE

I.1 - Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras da SES

(...)

I.1.6 - Carreira de Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde

Carga horária: 40 horas

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Auditor Assistencial Estadual do

Sistema Único de Saúde, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 18.5.2013.

ANEXO XI

(a que se refere o art. 23 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 4° da Lei n° 15.462, de 13 de janeiro de 2005)

Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de Saúde

II.1 - SES

(...)

II.1.3 - Técnico de Gestão da Saúde: executar atividades técnicas e administrativas

compatíveis com o nível médio de escolaridade, no âmbito de atuação do Sistema

Único  de  Saúde  em  Minas  Gerais,  nos  termos  da legislação vigente,  bem como

atividades  compatíveis  com  o  nível  médio  de  escolaridade  relacionadas  com  o

exercício de funções de vigilância sanitária e epidemiológica.

(...)

II.1.5 - Especialista em Políticas e Gestão da Saúde: executar atividades técnicas e

administrativas compatíveis com o nível superior de escolaridade no desenvolvimento

de políticas,  planejamento,  gestão,  regulação,  vigilância  sanitária  e  epidemiologia,

bem como outras atividades pertinentes à respectiva área de formação profissional,

no âmbito do Sistema Único de Saúde em Minas Gerais, nos termos da legislação

vigente.

(...)
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II.1.7  -  Auditor  Assistencial  Estadual  do  Sistema  Único  de  Saúde:  executar

atividades  técnicas  e  administrativas  compatíveis  com  o  nível  superior  de

escolaridade no planejamento, desenvolvimento, execução e encaminhamento das

atividades e processos de auditoria no âmbito do Sistema Único de Saúde em Minas

Gerais, nos termos da legislação vigente.”

ANEXO XII

(a que se refere o art. 30 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1°, 28, 31 e 33 da Lei n° 15.464, de 13 de janeiro de 2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e

Arrecadação do Poder Executivo e das Carreiras de Técnico Fazendário de

Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração e Finanças

I.1 - Auditor Fiscal da Receita Estadual - Afre

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A Estrutura da Carreira do Auditor  Fiscal  da Receita Estadual - AFRE, carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

I.2 - Gestor Fazendário - Gefaz

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A Estrutura da Carreira do Gestor Fazendário - GEFAZ, carga horária 40 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

I.3 - Técnico Fazendário de Administração e Finanças

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* - A Estrutura da Carreira do Técnico Fazendário de Administração e Finanças,

carga horária 30 ou 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

I.4 - Analista Fazendário de Administração e Finanças

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* - A Estrutura da Carreira do Analista Fazendário de Administração e Finanças,

carga horária 30 ou 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.



1004
____________________________________________________________________________

ANEXO XIII

(a que se refere o “caput” do art. 31 da Lei n° , de de de 2013)

TABELA DE CORRELAÇÃO PARA O REPOSICIONAMENTO DOS SERVIDORES

NOS NÍVEIS DA NOVA ESTRUTURA DAS CARREIRAS DO GRUPO DE

ATIVIDADES DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO E DAS

CARREIRAS DE TÉCNICO FAZENDÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DE

ANALISTA FAZENDÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

XIII.1 - Auditor Fiscal da Receita Estadual - Afre

* - A tabela de correlação do Auditor Fiscal da Receita Estadual foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

XIII.2 - Gestor Fazendário - Gefaz

*  -  A  tabela  de  correlação  do  Gestor  Fazendário  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 18.5.2013.

XIII.3 - Técnico Fazendário de Administração e Finanças - Tfaz

* - A tabela de correlação do Técnico Fazendário de Administração e Finanças foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

XIII.4 - Analista Fazendário de Administração e Finanças - Afaz

* - A tabela de correlação do Analista Fazendário de Administração e Finanças foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

ANEXO XIV

(a que se refere o § 2° do art. 31 da Lei n° , de de de 2013)

TABELA DE CORRELAÇÃO PARA O REPOSICIONAMENTO DOS SERVIDORES

POSICIONADOS EM NÍVEIS EXTINTOS PELO ART. 29 NOS NÍVEIS E GRAUS DA

NOVA ESTRUTURA DAS CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE

TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO E DAS CARREIRAS DE

TÉCNICO FAZENDÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DE ANALISTA

FAZENDÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

XIV.1 - Auditor Fiscal da Receita Estadual - Afre

* - A tabela de correlação do Auditor Fiscal da Receita Estadual foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

XIV.2 - Gestor Fazendário - Gefaz
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*  -  A  tabela  de  correlação  do  Gestor  Fazendário  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 18.5.2013.

XIV.3 - Técnico Fazendário de Administração e Finanças - Tfaz - 30 ou 40 HORAS

* - A tabela de correlação do Técnico Fazendário de Administração e Finanças 30

ou 40 horas foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

XIV.4 - Analista Fazendário de Administração e Finanças - Afaz - 30 ou 40 HORAS

* - A tabela de correlação do Analista Fazendário de Administração e Finanças 30

ou 40 horas foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

ANEXO XV

(a que se refere o art. 37 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o inciso I do art. 1° da Lei n° 16.190, de 22 de junho de 2006)

Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras do Grupo de Atividades de Tributação,

Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo

I.1 - Carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual - Afre

Carga horária: 40 horas

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

I.2 - Carreira de Gestor Fazendário - Gefaz

Carga horária: 40 horas

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor Fazendário, carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

ANEXO XVI

(a que se refere o § 2° do art. 38 da Lei n° , de de de 2013)

Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras de Técnico Fazendário de Administração

e Finanças e de Analista Fazendário de Administração e Finanças com vigência a

partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei até 30/06/2013

XVI.1 - Técnico Fazendário de Administração e Finanças

30 HORAS

*  -  A  tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  Fazendário  de
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Administração e Finanças, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 18.5.2013.

40 HORAS

*  -  A  tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  Fazendário  de

Administração e Finanças, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 18.5.2013.

XVI.2 - Analista Fazendário de Administração e Finanças

30 HORAS

*  -  A  tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Analista  Fazendário  de

Administração e Finanças, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 18.5.2013.

40 HORAS

*  -  A  tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Analista  Fazendário  de

Administração e Finanças, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 18.5.2013.

ANEXO XVII

(a que se refere o art. § 3° do art. 38 da Lei n° , de de de 2013)

Vigência de 1° de julho de 2013 a 30 de junho de 2014

“ANEXO II

(a que se refere o inciso II do art. 1° da Lei n° 16.190, de 22 de junho de 2006)

Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras de Técnico Fazendário de Administração

e Finanças e de Analista Fazendário de Administração e Finanças

II.1 - Carreira de Técnico Fazendário de Administração e Finanças

II.1.1 - Carga horária: 30 horas

* - A Estrutura da Carreira do Técnico Fazendário de Administração e Finanças,

carga horária 30 semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

II.1.2 - Carga Horária: 40 horas

* - A Estrutura da Carreira do Técnico Fazendário de Administração e Finanças,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

II.2 - Carreira de Analista Fazendário de Administração e Finanças
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II.2.1 - Carga horária 30 horas

* -  A tabela de correlação do Analista Fazendário de Administração e Finanças,

carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

II.2.2 - Carga Horária 40 horas

* -  A tabela de correlação do Analista Fazendário de Administração e Finanças,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

ANEXO XVIII

(a que se refere o art. 46 da Lei n° , de de de 2013)

"ANEXO IX

(a que se refere o § 1° do art. 1° da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007)

QUADRO DE CARGOS DO TESOURO ESTADUAL

* - O Quadro de Cargos do Tesouro Estadual foi publicado no “Diário do Legislativo”,

de 18.5.2013.

ANEXO XIX

(a que se refere o art. 54 da Lei n° n° , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.786, de 27 de outubro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE

(...)

I.3 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Hemominas

I.3.1 - Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 30 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Hematologia  e  Hemoterapia,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no

“Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

Carga horária: 40 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Hematologia  e  Hemoterapia,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no
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“Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

(...)

I.4 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Funed

I.4.1 - Auxiliar de Saúde e Tecnologia

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar de Saúde

e  Tecnologia,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 18.5.2013.

ANEXO XX

(a que se refere o art. 55 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO VIII

(a que se refere o inciso VIII do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

(...)

VIII.3 - TABELAS DE VENCIMENTOS BÁSICOS DAS CARREIRAS DO IPEM

VIII.3.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Atividades Operacionais, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 18.5.2013.

ANEXO XXI

(a que se refere o “caput” do art. 56 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o inciso I do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE DEFESA SOCIAL DO PODER EXECUTIVO

(...)

I.3  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DO  QUADRO

ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA CIVIL

I.3.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DA POLÍCIA CIVIL
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CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar da Polícia

Civil,  carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

ANEXO XXII

(a que se refere o parágrafo único do art. 56 da Lei n° , de de de 2013)

TABELA A QUE SE REFERE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 56

Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar da Polícia Civil

30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar da Polícia

Civil,  carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

ANEXO XXIII

(a que se refere o “caput” do art. 57 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO II

(a que se refere o inciso II do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

II.1  -  TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DO INSTITUTO

MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA

II.1.1 - CARREIRA DE AUXILIAR OPERACIONAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar

Operacional,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 18.5.2013.

(…)

ANEXO IV

(a que se refere o inciso IV do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL
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IV.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE  ESTADO  DE  MEIO  AMBIENTE  E  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  -

SEMAD -,  DO INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS -  IEF  -,  DO INSTITUTO

MINEIRO DE GESTÃO DE ÁGUAS -IGAM - E DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO

AMBIENTE - FEAM

IV.1.1 - CARREIRA DE AUXILIAR AMBIENTAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar Ambiental,

carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar Ambiental,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

ANEXO XXIV

(a que se refere o parágrafo único do art. 57 da Lei n° n° , de de de 2013)

TABELA A QUE SE REFERE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 57

Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar Operacional

40 HORAS

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar

Operacional,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 18.5.2013.

Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar Ambiental

30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar Ambiental,

carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

40 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar Ambiental,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.
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ANEXO XXV

(a que se refere o art. 61 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO IV

(a que se refere o § 3º do art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVOS DE VALORES UNITÁRIOS DE CARGOS DE PROVIMENTO EM

COMISSÃO

IV.2  -  QUANTITATIVOS  DE  CARGOS  DE  PROVIMENTO  EM  COMISSÃO,

FUNÇÕES GRATIFICADAS E GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

ATRIBUÍDAS AOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

(...)

IV.2.8 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quadro contendo a espécie, o nível e o quantitativo dos Cargos de Provimento

em Comissão foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O quadro contendo a espécie, o nível e o quantitativo das Funções Gratificadas

foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

*  -  O  quadro  contendo  a  espécie,  o  nível  e  o  quantitativo  das  Gratificações

Temporárias Estratégicas foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quadro contendo a espécie, o nível e o quantitativo dos Cargos de Provimento

em Comissão foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O quadro contendo a espécie, o nível e o quantitativo das Funções Gratificadas

foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

ANEXO XXVI

(a que se refere o art. 62 da Lei n° , de de de 2013)

"ANEXO II

(a que se refere o inciso III do § 1º do art. 16 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro
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de 2007)

(...)

II.2 - TABELA DE FUNÇÕES GRATIFICADAS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA

(a que se refere o art. 10 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)

*  -  A Tabela de Funções Gratificadas de Destinação Específica foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

PROJETO DE LEI Nº 3.843/2013

(Redação do Vencido)

Reajusta  as  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  que  indica,  institui

Gratificação Complementar no âmbito da Escola de Saúde Pública - ESP -, institui a

carreira de Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde no Estado de

Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Passam  a  vigorar  na  forma  do  Anexo  I  desta  lei,  a  partir  do  mês

subsequente ao de sua publicação, as seguintes tabelas de vencimento básico de

carreiras  do Poder Executivo,  constantes nos anexos da Lei  n°  15.961,  de 30 de

dezembro de 2005:

I - tabelas referentes às carreiras de Assistente Executivo de Defesa Social, Analista

Executivo de Defesa Social, Assistente Administrativo da Defensoria Pública e Gestor

da Defensoria Pública, constantes, respectivamente, nos itens I.1.2, I.1.3, I.2.2 e I.2.3

do Anexo I da Lei n° 15.961, de 2005;

II - tabelas referentes à carreira de Técnico de Desenvolvimento Rural e à carga

horária  de  quarenta  horas  semanais  da  carreira  de  Analista  de  Desenvolvimento

Rural,  constantes,  respectivamente,  nos itens II.2.2 e II.2.3 do Anexo II  da Lei  n°

15.961, de 2005;

III  -  tabela referente à carga horária de quarenta horas semanais da carreira de

Analista de Gestão de Seguridade Social, constante no item V.2.3 do Anexo V da Lei

n° 15.961, de 2005;

IV - tabelas referentes à carreira de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia

e à carga horária de quarenta horas semanais das carreiras de Gestor em Ciência e

Tecnologia e Pesquisador em Ciência e Tecnologia, constantes, respectivamente, nos
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itens VI.1.2, VI.1.3 e VI.2.1 do Anexo VI da Lei n° 15.961, de 2005;

V - tabelas referentes às carreiras de Técnico de Cultura e Gestor de Cultura e à

carga  horária  de  quarenta  horas  semanais  das  carreiras  de  Analista  de  Gestão

Artística e Analista de Gestão,  Proteção e Restauro,  constantes,  respectivamente,

nos itens VII.1.2, VII.1.4, VII.2.3 e VII.3.3 do Anexo VII da Lei n° 15.961, de 2005;

VI - tabelas referentes às carreiras de Assistente de Gestão e Políticas Públicas em

Desenvolvimento e Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, à

carga horária de quarenta horas semanais  das carreiras  de Analista de Gestão e

Registro Empresarial, Analista de Gestão Lotérica e Gestor de Telecomunicações, às

carreiras  de  Técnico  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  e  Analista  de

Desenvolvimento Econômico e Social e à carga horária de quarenta horas semanais

da carreira de Analista de Administração de Estádios, constantes, respectivamente,

nos  itens  VIII.1.2,  VIII.1.3,  VIII.4.3,  VIII.5.3,  VIII.6.3,  VIII.7.2,  VIII.7.3  e  VIII.8.3  do

Anexo VIII da Lei n° 15.961, de 2005;

VII - tabelas referentes à carreira de Fiscal de Transportes e Obras Públicas e à

carga horária de quarenta horas semanais da carreira de Gestor de Transportes e

Obras Públicas, constantes, respectivamente, nos itens IX.1.4 e IX.1.5 do Anexo IX

da Lei n° 15.961, de 2005;

VIII  -  tabelas  referentes  às  carreiras  de  Agente  Governamental  e  Gestor

Governamental, à carga horária de quarenta horas semanais da carreira de Analista

de Gestão e às carreiras de Técnico de Aeronave do Gabinete Militar e Comandante

de Aeronave do Gabinete Militar  do Governador, constantes, respectivamente, nos

itens X.2.1, X.2.2, X.3.5, X.4.1 e X.4.2 do Anexo X da Lei n° 15.961, de 2005.

Art.  2°  -  As  tabelas  referentes  às  carreiras  de  Técnico  Universitário  e  Técnico

Universitário da Saúde, constantes no item I.4 do Anexo I da Lei n° 15.785, 27 de

outubro de 2005, passam a vigorar na forma do Anexo II desta lei.

Art.  3°  -  As  tabelas  referentes  às  carreiras  de  Técnico  de  Gestão  da Saúde e

Técnico de Atenção à Saúde, constantes, respectivamente, nos itens I.1.2 e I.1.3 do

Anexo I da Lei n° 15.786, de 27 de outubro de 2005, passam a vigorar na forma do

Anexo III desta lei.

Art. 4° - Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1° de abril de 2014,
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os valores das tabelas de vencimento básico a que se referem os arts. 1°, 2° e 3°.

Parágrafo  único  -  O  Poder  Executivo  republicará  as  tabelas  a  que se  refere  o

“caput” com os valores decorrentes da aplicação do reajuste de que trata este artigo.

Art. 5° - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir do mês subsequente

ao da publicação desta lei, os valores das seguintes tabelas de vencimento básico de

carreiras do Poder Executivo:

I - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde,

Analista de Atenção à Saúde, Especialista em Políticas de Gestão de Saúde e Auxiliar

de Apoio da Saúde, constantes nos itens I.1.1, I.1.4, I.1.5 e I.2.1 do Anexo I da Lei n°

15.786, de 2005;

II - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar Executivo da Defesa Social e Auxiliar

Administrativo da Defensoria Pública, constantes, respectivamente, nos itens I.1.1 e

I.2.1 do Anexo I da Lei n° 15.961, de 2005;

III - tabelas referentes à carreira de Auxiliar de Desenvolvimento Rural e à carga

horária de trinta horas semanais da carreira de Analista de Desenvolvimento Rural,

constantes nos itens II.2.1 e II.2.3 do Anexo II da Lei n° 15.961, de 2005;

IV  -  tabelas  referentes  às  carreiras  de  Auxiliar  Geral  de  Seguridade  Social  e

Assistente Técnico de Seguridade Social e às cargas horárias de vinte e de trinta

horas semanais da carreira de Analista de Gestão de Seguridade Social, constantes,

respectivamente, nos itens V.2.1, V.2.2 e V.2.3 do Anexo V da Lei n° 15.961, de 2005;

V - tabelas referentes à carreira de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia e

à  carga  horária  de  trinta  horas  semanais  das  carreiras  de  Gestor  em  Ciência  e

Tecnologia e Pesquisador em Ciência e Tecnologia, constantes, respectivamente, nos

itens VI.1.1, VI.1.3 e VI.2.1 do Anexo VI da Lei n° 15.961, de 2005;

VI  -  tabelas  referentes  às  carreiras  de  Auxiliar  de  Cultura,  Professor  de  Arte  e

Restauro, Auxiliar de Gestão Artística e Técnico de Gestão Artística, à carga horária

de trinta horas semanais da carreira de Analista de Gestão Artística, às carreiras de

Músico  Instrumentista,  Músico  Cantor,  Bailarino,  Professor  de  Arte,  Auxiliar  de

Gestão, Proteção e Restauro e Técnico de Gestão, Proteção e Restauro e à carga

horária  de  trinta  horas  semanais  da  carreira  de  Analista  de  Gestão,  Proteção  e

Restauro,  constantes,  respectivamente,  nos  itens  VII.1.1,  VII.1.3,  VII.2.1,  VII.2.2,
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VII.2.3, VII.2.4, VII.2.5, VII.2.6, VII.2.7, VII.3.1, VII.3.2 e VII.3.3 do Anexo VII da Lei n°

15.961, de 2005;

VII - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Auxiliar de

Gestão e Registro Empresarial e Técnico de Gestão e Registro Empresarial, à carga

horária  de  trinta  horas  semanais  da  carreira  de  Analista  de  Gestão  e  Registro

Empresarial,  às  carreiras  de  Auxiliar  de  Gestão  Lotérica  e  Técnico  de  Gestão

Lotérica, à carga horária de trinta horas da carreira de Analista de Gestão Lotérica, às

carreiras de Auxiliar Administrativo de Telecomunicações e Assistente Administrativo

de  Telecomunicações,  à  carga  horária  de  trinta  horas  da  carreira  de  Gestor  de

Telecomunicações, às carreiras de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social,

Auxiliar de Administração de Estádios e Assistente de Administração de Estádios e à

carga horária de trinta horas semanais da carreira de Analista de Administração de

Estádios,  constantes,  respectivamente,  nos itens VIII.1.1,  VIII.4.1,  VIII.4.2,  VIII.4.3,

VIII.5.1, VIII.5.2, VIII.5.3, VIII.6.1, VIII.6.2, VIII.6.3, VIII.7.1, VIII.8.1, VIII.8.2 e VIII.8.3

do Anexo VIII da Lei n° 15.961, de 2005;

VIII - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar de Transportes e Obras Públicas,

Agente de Transportes e Obras Públicas e Fiscal Assistente de Transportes e Obras

Públicas e à carga horária de trinta horas da carreira de Gestor de Transportes e

Obras Públicas, constantes, respectivamente, nos itens IX.1.1, IX.1.2, IX.1.3 e IX.1.5

do Anexo IX da Lei n° 15.961, de 2005;

IX - tabelas referentes às carreiras de Oficial de Serviços Operacionais, Auxiliar de

Serviços  Governamentais,  Auxiliar  da  Indústria  Gráfica,  Auxiliar  de  Administração

Geral,  Técnico  da  Indústria  Gráfica  e  Técnico  de  Administração Geral  e  à  carga

horária  de  trinta  horas  semanais  da  carreira  de  Analista  de  Gestão,  constantes,

respectivamente, nos itens X.1.1, X.1.2, X.3.1, X.3.2, X.3.3, X.3.4 e X.3.5 do Anexo X

da Lei n° 15.961, de 2005;

X - tabelas referentes às carreiras de Analista Universitário, Analista Universitário da

Saúde e Auxiliar Administrativo Universitário, constantes, respectivamente, nos itens

I.2, I.3 e I.5 do Anexo I da Lei n° 15.785, de 2005.

§ 1° - As tabelas de vencimento básico das carreiras de Auxiliar de Apoio à Gestão

e Atenção à Saúde e de Auxiliar de Apoio da Saúde, constantes nos itens I.1.1 e I.2.1
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do Anexo I da Lei n° 15.786, de 2005, passam a vigorar, a partir do primeiro dia do

mês subsequente  ao da publicação desta lei,  na forma do Anexo IV desta lei,  já

incorporado nos valores nelas constantes o percentual de reajuste previsto no “caput”

deste artigo.

§  2°  -  As  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  a  seguir  mencionadas,

constantes nos anexos da Lei  n°  15.961,  de  2005,  passam a vigorar,  a  partir  do

primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei, na forma do Anexo V

desta  lei,  já  incorporado  nos  valores  nelas  constantes  o  percentual  de  reajuste

previsto no “caput” deste artigo:

I - carreiras de Auxiliar Executivo da Defesa Social e de Auxiliar Administrativo da

Defensoria Pública, a que se referem as tabelas constantes, respectivamente, nos

itens I.1.1 e I.2.1 do Anexo I da Lei n° 15.961, de 2005;

II  -  carreira  de  Auxiliar  de  Desenvolvimento  Rural,  a  que  se  refere  a  tabela

constante no item II.2.1 do Anexo II da Lei n° 15.961, de 2005;

III - carreira de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia, a que se refere a

tabela constante no item VI.1.1 do Anexo VI da Lei n° 15.961, de 2005;

IV - carreiras de Auxiliar de Cultura, de Auxiliar de Gestão Artística e de Auxiliar de

Gestão,  Proteção  e  Restauro,  a  que  se  referem  as  tabelas  constantes,

respectivamente, nos itens VII.1.1, VII.2.1 e VII.3.1 do Anexo VII da Lei n° 15.961, de

2005;

V - carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, de Auxiliar de Gestão Lotérica,

de  Auxiliar  Administrativo  de  Telecomunicações,  de  Auxiliar  de  Desenvolvimento

Econômico e Social e de Auxiliar de Administração de Estádios, a que se referem as

tabelas  constantes,  respectivamente,  nos itens VIII.1.1,  VIII.5.1,  VIII.6.1,  VIII.7.1 e

VIII.8.1 do Anexo VIII da Lei n° 15.961, de 2005;

VI - carreira de Auxiliar de Transportes e Obras Públicas, a que se refere a tabela

constante no item IX.1.1 do Anexo IX da Lei n° 15.961, de 2005;

VII  -  carreiras  de  Oficial  de  Serviços  Operacionais,  de  Auxiliar  de  Serviços

Governamentais, de Auxiliar da Indústria Gráfica e de Auxiliar de Administração Geral,

a  que se  referem as tabelas  constantes,  respectivamente,  nos  itens X.1.1,  X.1.2,

X.3.1 e X.3.2 do Anexo X da Lei n° 15.961, de 2005.
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§  3°  -  A  tabela  de  vencimento  básico  da  carreira de  Auxiliar  Administrativo

Universitário, constante no item I.5 do Anexo I da Lei n° 15.785, de 2005, passa a

vigorar, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei, na

forma do Anexo VI desta lei, já incorporado nos valores nela constantes o percentual

de reajuste previsto no “caput” deste artigo.

§ 4° - O Poder Executivo republicará, com os valores decorrentes do reajuste de

que trata este artigo, as tabelas previstas nos incisos do “caput” e não incluídas nos

§§ 1°, 2° e 3°.

Art.  6° -  Os reajustes das tabelas de que tratam os arts.  4° e 5° aplicam-se às

vantagens pessoais a que se referem o § 4° do art. 1° da Lei n° 14.683, de 30 de

julho de 2003, e o § 3° do art. 1° da Lei n° 10.470, de 15 de abril de 1991, a que

fazem jus os servidores alcançados por esses reajustes, e não serão deduzidos do

valor da Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, instituída pela Lei n° 15.787, de

27 de outubro de 2005.

§ 1° -  Serão deduzidos da Gratificação de Incentivo à Pesquisa e à Docência -

Giped -, de que trata o art.  1° da Lei n° 20.591, de 28 de dezembro de 2012, os

reajustes previstos no inciso IV do art. 1°, no art. 4° e no inciso V do art. 5° para os

servidores  da  carreira  de  Pesquisador  em  Ciência  e  Tecnologia  em  exercício  na

Fundação João Pinheiro.

§ 2° - Serão deduzidos da Gratificação Complementar a que se refere o art. 4° da

Lei n° 20.518, de 6 de dezembro de 2012, os reajustes previstos no art. 2°, no art. 4°

e no inciso X do art. 5° para os servidores das carreiras de Analista Universitário,

Analista Universitário da Saúde, Técnico Universitário, Técnico Universitário da Saúde

e  Auxiliar  Administrativo  Universitário  em  exercício  no  Hospital  Universitário  da

Universidade  Estadual  de  Montes  Claros  -  Unimontes  -,  nas  unidades  a  ele

diretamente  subordinadas  e  na  Escola  Técnica  de  Saúde/Centro  de  Educação

Profissional e Tecnológica.

Art.  7°  -  Os reajustes  de  que tratam os  arts.  1°  a  5°  desta  lei  aplicam-se aos

servidores  inativos  e  aos  pensionistas  que  fazem  jus  à  paridade,  nos  termos  da

Constituição da República e da legislação vigente.

Art. 8° - O art. 27 da Lei n° 11.660, de 2 de dezembro de 1994, passa a vigorar com
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a seguinte redação:

“Art. 27 - O servidor músico integrante da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e do

Coral Lírico de Minas Gerais fará jus a adicional por exibição pública no valor mensal

correspondente  a  71,4%  (setenta  e  um  vírgula  quatro  por  cento)  do  valor  do

vencimento básico do grau A do nível I das carreiras de Músico Instrumentista e de

Músico Cantor, de que trata a Lei n° 15.467, de 13 de janeiro de 2005, desde que se

apresente  ao  público no  mínimo quatro vezes  no mês em evento artístico com a

participação do corpo estável da Fundação Clóvis Salgado.”.

Art. 9° - A tabela constante no item III.2 do Anexo III da Lei n° 15.301, de 10 de

agosto de 2004, passa a vigorar na forma do Anexo VII desta lei.

Art. 10 - As tabelas constantes nos itens II.1 e IV.1 do Anexo IV da Lei n° 20.518, de

2012, passam a vigorar, a partir de 1° de agosto de 2012, na forma do Anexo VIII

desta lei.

Art.  11  -  Ficam  extintos  os  seguintes  cargos  vagos  de  provimento  efetivo

pertencentes às carreiras do Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e

Social do Poder Executivo, instituídas pela Lei n° 15.468, de 13 de janeiro de 2005:

I - três cargos de Assistente de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento -

Códigos ASGPD CA 986 a 988;

II - três cargos de Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento -

Códigos ANGPD CA 756 a 758.

Art.  12  -  Ficam  criados  os  seguintes  cargos  de  provimento  efetivo,  com  os

quantitativos e a lotação abaixo especificados:

I  -  duzentos  cargos  da  carreira  de  Assistente  Executivo  de  Defesa  Social  e

trezentos e cinquenta cargos da carreira de Analista Executivo de Defesa Social, de

que trata a Lei n° 15.301, de 2004, pertencentes ao Grupo de Atividades de Defesa

Social do Poder Executivo, com lotação na Secretaria de Estado de Defesa Social -

Sedes -;

II  -  seiscentos  e  setenta  e  seis  cargos  da  carreira  de  Agente  de  Segurança

Socioeducativo, de que trata a Lei n° 15.302, de 10 de agosto de 2004, pertencente

ao Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo, com lotação na Sedes;

III - cem cargos da carreira de Assistente Técnico de Seguridade Social e cinquenta
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cargos da carreira de Analista de Gestão de Seguridade Social, de que trata a Lei n°

15.465,  de  13  de  janeiro  de  2005,  pertencentes  ao  Grupo  de  Atividades  de

Seguridade Social do Poder Executivo, com lotação no Instituto de Previdência dos

Servidores Militares do Estado de Minas Gerais;

IV - seis cargos da carreira de Auxiliar de Gestão e Registro Empresarial, de que

trata  a  Lei  n°  15.468,  de  2005,  pertencente  ao  Grupo  de  Atividades  de

Desenvolvimento  Econômico e  Social  do  Poder  Executivo,  com  lotação  na  Junta

Comercial do Estado de Minas Gerais;

V  -  dez  cargos  da  carreira  de  Assistente  de  Gestão  e  Políticas  Públicas  em

Desenvolvimento  e  trinta  cargos  da  carreira  de  Analista  de  Gestão  e  Políticas

Públicas em Desenvolvimento, de que trata a Lei n° 15.468, de 2005, pertencentes ao

Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social do Poder Executivo,

com lotação na Secretaria de Estado de Turismo;

VI - trinta cargos da carreira de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social,

de  que  trata  a  Lei  n°  15.468,  de  2005,  pertencente  ao  Grupo  de  Atividades  de

Desenvolvimento Econômico e Social do Poder Executivo, com lotação no Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais;

VII - sessenta cargos da carreira de Agente Governamental e cento e dez cargos da

carreira de Gestor Governamental, de que trata a Lei n° 15.470, de 13 de janeiro de

2005, pertencentes ao Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria e

Auditoria e Político-Institucionais do Poder Executivo, com lotação na Secretaria de

Estado de Casa Civil e Relações Institucionais;

VIII - cinquenta cargos da carreira de Agente Governamental, de que trata a Lei n°

15.470,  de  2005,  pertencente  ao  Grupo  de  Atividades  de  Gestão,  Planejamento,

Tesouraria e Auditoria e Político-Institucionais, com lotação na Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão;

IX - duzentos cargos da carreira de Agente Governamental, de que trata a Lei n°

15.470,  de  2005,  pertencente  ao  Grupo  de  Atividades  de  Gestão,  Planejamento,

Tesouraria e Auditoria  e Político-Institucionais,  com lotação na Advocacia-Geral  do

Estado.

Parágrafo único -  Em virtude das criações de cargos previstas no “caput”  e das
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extinções previstas no art. 11 desta lei, a quantidade de cargos das carreiras a seguir

passa a ser:

I - 1.711 para a carreira de Assistente Executivo de Defesa Social, e “1.398”, para a

carreira de Analista Executivo de Defesa Social, constantes no item I.1 do Anexo I da

Lei n° 15.301, de 2004;

II  -  2.476 para a carreira de Agente de Segurança Socioeducativo, constante no

Anexo da Lei n° 15.302, de 2004;

III - 194 para a carreira de Assistente Técnico de Seguridade Social, e “53”, para a

carreira de Analista de Gestão de Seguridade Social, constantes, respectivamente,

nos itens I.2.2 e I.2.3 do Anexo I da Lei n° 15.465, de 2005;

IV - 46 para a carreira de Auxiliar de Gestão e Registro Empresarial, constante no

item I.4.1 do Anexo I da Lei n° 15.468, de 2005;

V  -  1.055  para  a  carreira  de  Assistente  de  Gestão  e  Políticas  Públicas  em

Desenvolvimento, e 825 para a carreira de Analista de Gestão e Políticas Públicas em

Desenvolvimento, constantes, respectivamente, nos itens I.1.2 e I.1.3 do Anexo I da

Lei n° 15.468, de 2005;

VI  -  82  para  a  carreira  de  Técnico  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social,

constante no item I.7.2 do Anexo I da Lei n° 15.468, de 2005;

VII - 776 para a carreira de Agente Governamental, e 887 para a carreira de Gestor

Governamental, constantes nos itens I.2.1 e I.2.2 do Anexo I da Lei n° 15.470, de

2005.

Art. 13 - O § 3° do art. 24 da Lei n° 20.336, de 2 de agosto de 2012, passa a vigorar

com a redação que segue, e fica acrescentado ao artigo o seguinte § 7°:

“Art. 24 - (...)

§  3°  -  No  mínimo  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  dos  cargos  de  Analista  de

Patrimônio  Cultural  I  e  25% (vinte  e  cinco  por  cento)  dos  cargos  de  Analista  de

Patrimônio Cultural II criados no “caput” deste artigo serão de recrutamento limitado.

(...)

§ 7° - Na hipótese de o cômputo do percentual de que trata o § 3° deste artigo

resultar  em  número  fracionário  de  cargos,  será  considerado  o  número  inteiro

imediatamente superior.”.
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Art. 14 - Fica acrescentado ao art. 1° da Lei n° 15.462, de 13 de janeiro de 2005, o

seguinte inciso XXI:

“Art. 1° - (...)

XXI - Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde.”.

Art.  15 -  Fica acrescentado ao inciso I  do art.  3°  da Lei  n°  15.462,  de 2005, a

seguinte alínea “g”:

“Art. 3° - (...)

I - (...)

g) Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde;”.

Art.  16 -  Fica acrescentada ao inciso I  do art.  9°  da Lei  n°  15.462,  de 2005, a

seguinte alínea “f”, e fica acrescentado ao artigo o § 8° a seguir:

“Art. 9° - (...)

I - (...)

f) quarenta horas para os ocupantes de cargos da carreira de Auditor Assistencial

Estadual do Sistema Único de Saúde;

(...)

§  8°  -  Os  servidores  ocupantes  de  cargos  de  provimento  efetivo  de  Auditor

Assistencial  Estadual  do  Sistema Único  de  Saúde  dos  quais  tiver  sido  exigida  a

graduação em Medicina para ingresso na carreira cumprirão carga horária semanal

de trabalho de vinte horas.”.

Art. 17 - Fica acrescentado ao art. 11 da Lei n° 15.462, de 2005, o seguinte inciso

VIII:

“Art. 11 - (…)

VIII - para a carreira de Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde,

nível superior, para ingresso no nível I.”.

Art. 18 - Ficam acrescentados à Lei n° 15.462, de 2005, os seguintes arts. 4°-A e

4°-B:

“Art. 4°-A - Compete ao Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde:

I  -  realizar  auditorias  programadas em serviços de  saúde do Sistema Único de

Saúde - SUS - para verificar a conformidade dos serviços e da aplicação dos recursos

estaduais à legislação em vigor, a propriedade e a qualidade das ações de saúde
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desenvolvidas e os custos dos serviços;

II  -  elaborar  relatórios  informando  a  administração  sobre  as  irregularidades

detectadas e propondo a aplicação de medidas técnicas corretivas;

III  -  emitir  pareceres conclusivos,  visando à melhoria da qualidade dos serviços

prestados;

IV - realizar auditorias especiais em caso de denúncias que envolvam os serviços

de  saúde  do  SUS,  mediante  a  apuração  dos  fatos,  bem  como  emitir  parecer

conclusivo e sugerir a aplicação de medidas técnicas corretivas;

V - realizar auditorias programadas e especiais nos órgãos e entidades municipais

integrantes  do  SUS  ou  a  ele  conveniados,  para  verificar  a  conformidade  do

funcionamento, da organização e das atividades de controle e avaliação à legislação

em vigor e emitir parecer conclusivo;

VI -  analisar os  recursos de auditoria interpostos por gestores e prestadores de

serviços ao SUS, por meio da Junta de Recursos, e elaborar parecer conclusivo;

VII  -  analisar os relatórios  gerenciais  dos sistemas de pagamento do SUS, dos

Municípios e dos prestadores de serviços sob orientação dos coordenadores técnicos

e emitir parecer conclusivo;

VIII - propor a aplicação de medidas técnicas corretivas, quando couber, inclusive

quanto  à  devolução  ao  Fundo  Estadual  de  Saúde  de  recursos  utilizados

indevidamente;

IX - instaurar e julgar processo administrativo, no âmbito de sua competência;

X - expedir intimações, por intermédio da Junta de Recursos, e aplicar penalidades;

XI - realizar visitas técnicas;

XII - subsidiar as demais áreas técnicas da Secretaria de Estado de Saúde - SES -,

os órgãos de controle externo e o controle social com informações pertinentes aos

processos de auditoria assistencial.

Art. 4°-B - É vedado ao servidor ocupante do cargo de Auditor Assistencial Estadual

do Sistema Único de Saúde:

I  -  ser  proprietário,  administrador,  quotista,  sócio  ou  dirigente  de  sociedade

empresária ou instituição prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao SUS;

II - exercer as atribuições de Auditor Assistencial Estadual do SUS em sociedade
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empresária ou instituição prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao SUS na

qual exerça atividade remunerada.”.

Art.  19 -  Ficam criados cento e trinta cargos da carreira de Auditor  Assistencial

Estadual do Sistema Único de Saúde, a que se refere o inciso XXI do art. 1° da Lei n°

15.462, de 2005, acrescentado por esta lei, com lotação na SES.

Art.  20  -  Ficam extintos  cento  e  vinte  e cinco cargos  de provimento  efetivo  da

carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, de que trata a Lei n° 15.462,

de 2005.

Parágrafo único - Em função do disposto no “caput”, a quantidade de cargos da

carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, constante no item I.1.5 do

Anexo I da Lei n° 15.462, de 2005, passa a ser: “2.134”.

Art. 21 - O Anexo I da Lei n° 15.462, de 2005, fica acrescido do item I.1.7, na forma

do Anexo IX desta lei.

Art. 22 - Fica acrescentado ao Anexo I da Lei n° 15.786, de 2005, o item I.1.6, que

contém a tabela de vencimento básico da carreira de Auditor Assistencial Estadual do

Sistema Único de Saúde, na forma do Anexo X desta lei.

Art. 23 - Os subitens II.1.3 e II.1.5 do item II.1 do Anexo II da Lei n° 15.462, de

2005,  passam a vigorar na forma do Anexo VIII  desta lei,  e fica acrescentado ao

mesmo item o subitem II.1.7, também na forma do Anexo XI.

Art. 24 - O “caput” e o § 4° do art. 31 da Lei n° 20.364, de 7 de agosto de 2012,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 31 - A designação de servidor como autoridade sanitária para o exercício das

atividades de regulação da assistência à saúde do Sistema Único de Saúde - SUS -

será feita por ato do Secretário de Estado de Saúde.

(...)

§  4°  -  Fica  instituída  a  avaliação  de  desempenho  específica  para  o  servidor

designado  para  o  exercício  da  função  de  autoridade  sanitária  em  regulação  da

assistência  à  saúde e  para  o  servidor  ocupante  do  cargo de  Auditor  Assistencial

Estadual  do  Sistema  Único  de  Saúde,  com  periodicidade  de  um  ano,  a  ser

regulamentada em resolução conjunta da Seplag e da SES.”.

Art. 25 - O “caput” do art. 32 da Lei n° 20.364, de 2012, passa a vigorar com a
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seguinte redação:

“Art. 32 - Fica instituído o Prêmio por Desempenho de Metas - PDM -, destinado

aos servidores públicos integrantes do SUS designados para o exercício da função

gratificada de regulação da assistência à saúde e aos servidores ocupantes do cargo

de Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde.”.

Art. 26 - O inciso II do art. 33 da Lei n° 20.364, de 2012, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 33 - (...)

II - para o servidor ocupante de cargo da carreira de Auditor Assistencial Estadual

do  Sistema Único  de  Saúde,  prêmio  variável  no  valor  de  até  R$1.500,00  (mil  e

quinhentos reais).”.

Art.  27 -  O art.  34 da Lei  n° 20.364, de 2012,  passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.  34 -  Os recursos destinados ao pagamento dos prêmios variáveis do PDM

previstos na alínea “c” do inciso I e no inciso II do art. 33 desta lei serão distribuídos

entre os servidores considerando-se exclusivamente o resultado da pontuação obtida

na avaliação de desempenho específica de que trata o § 4° do art.  31 desta lei,

conforme critérios estabelecidos em resolução conjunta da Seplag e da SES.

§ 1° -  Até que seja realizada a primeira avaliação específica a que se refere o

“caput”,  o  valor  do  PDM será definido  considerando-se exclusivamente a nota  da

avaliação  do  Acordo  de  Resultados  conferida  à  Superintendência  de  Regulação

Assistencial ou à unidade decorrente de sua transformação que tenha competências

correlatas.

§ 2° - Os resultados da avaliação de desempenho específica de que trata o § 4° do

art. 31 desta lei, computados anualmente, serão convertidos em pontuação, conforme

regulamento, para a definição dos valores individuais dos prêmios de que trata o art.

33.”.

Art. 28 - As funções gratificadas previstas no inciso II do art. 11 da Lei Delegada n°

174, de 26 de janeiro de 2007, serão extintas à medida que forem providos os cargos

de Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde, na proporção de uma

função extinta a cada cargo provido.
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Parágrafo único - As funções gratificadas a que se refere o “caput” também serão

extintas em caso de vacância antes do provimento dos cargos de Auditor Assistencial

Estadual do Sistema Único de Saúde.

Art. 29 - Ficam extintos no mês subsequente ao da publicação desta lei:

I - o nível I da estrutura da carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual, constante

no item I.1 do Anexo I da Lei n° 15.464, de 13 de janeiro de 2005;

II - os níveis I e II da estrutura da carreira de Gestor Fazendário, constante do item

I.2 no Anexo I da Lei n° 15.464, de 2005;

III -  o nível I da estrutura da carreira de Técnico Fazendário de Administração e

Finanças, constante no item I.3 do Anexo I da Lei n° 15.464, de 2005;

IV - o nível I da estrutura da carreira de Analista Fazendário de Administração e

Finanças, constante no item I.4 do Anexo I da Lei n° 15.464, de 2005.

Art. 30 - O Anexo I da Lei n° 15.464, de 2005, passa a vigorar na forma do Anexo

XII desta lei, a partir do mês subsequente ao da publicação desta lei.

Art. 31 - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras

previstas no art. 1° da Lei n° 15.464, de 2005, serão reposicionados nos níveis da

estrutura instituída pelo art. 30, na forma prevista no Anexo XIII desta lei.

§ 1° - Os servidores posicionados em níveis que não tenham sido extintos pelo art.

29 serão reposicionados na nova estrutura no mesmo grau em que se encontravam

na data do reposicionamento.

§  2°  -  Os  servidores  posicionados  nos  níveis  extintos  pelo  art.  29  serão

reposicionados na nova estrutura no grau previsto na correlação constante no Anexo

XIV desta lei.

§ 3° - Será assegurado ao servidor ativo posicionado em níveis não extintos pelo

art.  29 reposicionamento não inferior  ao grau alcançado por qualquer servidor em

função do disposto no § 2°.

Art.  32 -  O reposicionamento  de que trata  o art.  31 não acarretará redução na

remuneração do servidor.

Art. 33 - Os servidores de que trata o § 2° do art. 31 somente farão jus a nova

promoção  após  o  cumprimento  do  interstício  de  cinco  anos  contados  do  mês

subsequente  ao  da  publicação  desta  lei,  observados  os  demais  requisitos  para
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promoção previstos na legislação vigente.

Art.  34  -  Os servidores reposicionados  nos termos  dos  §§ 2°  ou  3°  do  art.  31

somente farão jus a nova progressão após o cumprimento do interstício de dois anos

contados do mês subsequente ao da publicação desta lei,  observados os demais

requisitos para progressão previstos na legislação vigente.

Parágrafo único - O disposto no art. 17 da Lei n° 15.464, de 2005, não se aplica ao

servidor que for reposicionado nos termos do § 2° do art. 31, observando-se neste

caso, para a progressão, o interstício de que trata o “caput”.

Art.  35 -  O art.  6°  da Lei  n°  15.464,  de 2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 6° - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras de que trata esta lei

para  órgão  ou  entidade  em  que  não  haja  a  carreira  a  que  pertence  o  servidor

somente será permitida para o exercício de cargo de provimento em comissão.

§ 1° - O servidor cedido para o exercício de cargo de provimento em comissão em

atendimento a interesses operacionais ou estratégicos da Secretaria de Estado de

Fazenda - SEF - poderá perceber a remuneração a que faria jus no exercício de seu

cargo efetivo, incluindo todas as gratificações percebidas a qualquer título, com ônus

para o órgão de origem, mediante manifestação expressa e motivada de seu titular,

observado o disposto no § 2°.

§ 2° - O titular da SEF só poderá autorizar a cessão de servidor com ônus para o

órgão de origem, de que trata o § 1°, em uma das seguintes hipóteses:

I - cessão para o exercício de cargo em comissão igual ou superior a DAD-8 na

administração direta ou DAI-27 na administração autárquica e fundacional;

II - excepcionalmente, observado o interesse operacional ou estratégico da SEF, a

cessão para o exercício de cargo em comissão de nível superior de escolaridade, em

órgãos integrantes do sistema de planejamento, gestão e finanças.

§ 3° - Ressalvadas as situações previstas nos §§ 1° e 2°, a cessão de servidor

ocupante de cargo das carreiras de que trata esta lei será efetuada sem ônus para o

órgão de origem.”.

Art.  36 -  O art.  9°  da Lei  n°  15.464,  de 2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:
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“Art.  9°  -  O  ingresso  em  cargo  de  carreira  instituída  por  esta  lei  depende  de

aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e dar-se-á no nível I,

grau A, da carreira.”.

Art. 37 - O Anexo I da Lei n° 16.190, de 22 de junho de 2006, passa a vigorar na

forma do Anexo XV, a partir do mês subsequente ao da publicação desta lei.

Art. 38 - Fica incorporada ao valor do vencimento básico das carreiras de Analista

Fazendário de Administração e Finanças e Técnico Fazendário de Administração e

Finanças a parcela relativa à GDI-Reserva, de que trata o art. 18-A da Lei n° 16.190,

de 2006, na seguinte proporção e nas datas abaixo relacionadas:

I - incorporação de um terço, em 1° de julho de 2013;

II - incorporação de um terço, em 1° de julho de 2014;

III - incorporação de um terço, em 1° de julho de 2015.

§  1°  -  A GDI-Reserva de que trata este artigo  será extinta  à medida que suas

parcelas forem sendo incorporadas na forma do “caput”, extinguindo-se integralmente

em 1° de julho de 2015, verificada até sua extinção a forma de correção vigente na

data de publicação desta lei para as parcelas remanescentes.

§ 2° - No período compreendido entre a extinção dos níveis de que trata o art. 29 e

a incorporação prevista no inciso I do “caput” deste artigo, as tabelas de vencimento

básico  das  carreiras  de  Analista  Fazendário  de  Administração  e  Finanças  e  de

Técnico Fazendário de Administração e Finanças serão as constantes no Anexo XVI

desta lei.

§ 3°  -  As tabelas constantes no Anexo II  da Lei  n° 16.190, de 2006, passam a

vigorar, a partir de 1° de julho de 2013 e até 30 de junho de 2014, na forma do Anexo

XVII desta lei.

§ 4° - O Poder Executivo republicará as tabelas constantes no Anexo II da Lei n°

16.190, de 2006, com os valores decorrentes das incorporações previstas nos incisos

II e III do “caput”, até o último dia do mês anterior às referidas incorporações.

Art. 39 - O § 4° do art. 12 da Lei n° 16.190, de 2006, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.12 - (...)

§ 4° - O limite mensal máximo da Gepi, para efeito de pagamento, corresponderá a
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duas vezes o valor do vencimento básico correspondente ao grau J do último nível da

carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual.”.

Art. 40 - A Lei n° 16.190, de 2006, fica acrescida do seguinte art. 13-A:

“Art.  13-A -  A Gepi  incorpora-se  aos proventos de  aposentadoria  e pensão dos

servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras de Auditor Fiscal

da  Receita Estadual  e Gestor  Fazendário,  do  Grupo de Atividades de Tributação,

Fiscalização  e  Arrecadação,  de  que  trata  a  Lei  n°  15.464,  de  2005,  desde  que

percebida pelos  períodos de tempo estabelecidos na alínea “c”  do inciso I  ou  no

parágrafo único do art. 7° da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002.

§ 1° -  Será  considerado,  para  efeito  da contagem do tempo a que se refere o

“caput”,  o  período  em  que  o  Auditor  Fiscal  da  Receita  Estadual  ou  o  Gestor

Fazendário tiver exercido cargo de provimento em comissão de que trata a Lei n°

6.762, de 1975.

§ 2° - Para fins de apuração do percentual a ser incorporado será considerada a

média  da  gratificação  recebida  nos  últimos  trezentos  e  sessenta  e  cinco  dias

imediatamente anteriores à aposentadoria ou à instituição da pensão.”.

§ 3° - A média a que se refere o § 2° será calculada tomando-se por base a relação

percentual entre os pontos atribuídos e o limite máximo regulamentar do cargo efetivo

ou do cargo em comissão, conforme o caso, vigente em cada mês.”.

Art. 41 - O disposto no “caput” do art. 13-A da Lei n° 16.190, de 2006, introduzido

por esta lei, aplica-se aos beneficiários de pensão por morte instituída até a data de

publicação  desta  lei,  desde  que  a  gratificação  tenha  sido  percebida  pelo  tempo

mínimo exigido em legislação própria para sua incorporação a proventos.

Art. 42 - O “caput” do art. 17 da Lei n° 16.190, de 2006, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 17 - Fica instituída a Gratificação de Desempenho Individual - GDI -, para os

servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo e para os detentores de função

pública  das  carreiras  de  Técnico  Fazendário  de  Administração  e  Finanças  e  de

Analista Fazendário de Administração e Finanças, de que trata a Lei n° 15.464, de

2005, cujo limite máximo mensal para fins de pagamento será de 60% (sessenta por

cento)  do  valor  do  vencimento  básico  do  grau  J  do  último nível  das  respectivas
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carreiras, observada a tabela correspondente à carga horária do servidor.”.

Art.  43  -  O  art.  18  da  Lei  n°  16.190,  de  2006,  passa  a  vigorar  acrescido  dos

seguintes §§ 1°, 2° e 3°:

“Art. 18 - (...)

§  1°  -  Será  considerado,  para  efeito  da contagem do tempo a que se refere o

“caput”,  o  período em que  o  servidor  estiver  exercendo  cargo  de  provimento  em

comissão na Secretaria de Estado de Fazenda, desde que haja a efetiva contribuição

previdenciária incidente sobre a parcela relativa à GDI.

§ 2° - Para fins de apuração do percentual a ser incorporado será considerada a

média  da  gratificação  recebida  nos  últimos  trezentos  e  sessenta  e  cinco  dias

imediatamente anteriores à aposentadoria ou à instituição da pensão.

§ 3° - A média a que se refere o § 2° será calculada tomando-se por base a relação

percentual entre os pontos atribuídos e o limite máximo regulamentar do cargo efetivo

ou do cargo em comissão, conforme o caso, vigente em cada mês.”.

Art. 44 - Para fins do cálculo a que se refere o § 3° do art. 18 da Lei n° 16.190, de

2006, relativamente ao período em que o servidor tiver ocupado cargo em comissão

entre a data da instituição da GDI e o início da vigência desta lei, fica assegurado o

limite máximo regulamentar da gratificação.

Art. 45 - O § 1° do art. 8° da Lei Delegada n° 176, de 26 de janeiro de 2007, passa

a vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o § 4° a seguir:

“Art. 8° - (...)

§ 1° - As funções relativas aos cargos de Superintendente do Tesouro Estadual, de

Diretor  Central  do Tesouro Estadual  I  e  de Diretor  Central  do Tesouro Estadual  II

serão exercidas por ocupantes desses cargos em comissão do Quadro de Cargos do

Tesouro Estadual ou por ocupantes dos cargos correspondentes na Lei n° 6.762, de

1975, conforme a correspondência estabelecida no Anexo IV desta lei delegada.

(…)

§ 4° -  A ocupação de cada cargo do Tesouro Estadual previsto no § 1° veda a

ocupação simultânea de um cargo correspondente da Lei n° 6.762, de 1975.

Art. 46 - O Anexo IX da Lei Delegada n° 174, de 2007, passa a vigorar na forma do

Anexo XVIII desta lei.
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Art. 47 - Fica instituída, no âmbito do Departamento de Obras Públicas do Estado

de  Minas  Gerais  -  Deop-MG -  e  do  Departamento  de  Estradas  de  Rodagem do

Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a Gratificação de Incentivo à Produtividade dos

Profissionais de Engenharia e Arquitetura - Gippea -, vinculada ao cumprimento de

plano de trabalho e à Avaliação de Desempenho Individual - ADI - do servidor em

efetivo exercício nas funções para as quais seja exigida a formação em Engenharia

ou Arquitetura.

§ 1° - A Gippea será paga mensalmente e terá o valor máximo de R$2.200,00 (dois

mil e duzentos reais).

§ 2° - Para o cálculo da Gippea serão considerados os seguintes critérios:

I  -  70%  (setenta  por  cento)  do  valor  da  gratificação  estão  vinculados  ao

cumprimento de plano de trabalho estabelecido por resolução conjunta da Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - e do Deop-MG ou do DER-MG;

II - 30% (trinta por cento) do valor da gratificação estão vinculados à nota da ADI ou

da Avaliação Especial de Desempenho - AED - do servidor.

§ 3° - Para a elaboração do plano de trabalho de que trata o inciso I do § 2°, serão

considerados indicadores finalísticos e operacionais relativos ao custo, ao prazo e à

qualidade das obras e projetos realizados por meio do Deop-MG e do DER-MG.

§ 4° -  O pagamento da Gippea está condicionado à disponibilidade de recursos

próprios do Deop-MG ou do DER-MG e ao atendimento, pelo servidor, dos seguintes

requisitos:

I - comprovar a conclusão de curso superior de Engenharia ou Arquitetura;

II  -  estar  em  efetivo  exercício  no  Deop-MG  ou  no  DER-MG,  desempenhando

funções para as quais seja exigida a formação de que trata o inciso I, observado o

disposto no § 10;

III - ser ocupante de cargo de provimento efetivo de carreira do Poder Executivo

para a qual seja exigido, no mínimo, o nível superior de escolaridade;

IV - ter cumprido no mínimo 70% (setenta por cento) das metas previstas no plano

de trabalho a que se refere o inciso I do § 2°;

V - ter obtido resultado satisfatório na ADI ou na etapa da AED relativa ao período

avaliatório imediatamente anterior à apuração do valor da Gippea.
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§ 5° - A exigência prevista no inciso III do § 4° não se aplica ao ocupante de cargo

de provimento em comissão de recrutamento amplo que estiver exercendo funções

de assessoramento ou coordenação nas áreas de engenharia ou arquitetura.

§ 6° - Para aplicação dos critérios de que tratam os incisos IV e V do § 4°, será

atribuído o resultado de 70% (setenta por cento) nas seguintes hipóteses:

I - como resultado da AED, caso o servidor ainda não tenha concluído a primeira

etapa da AED;

II - como resultado correspondente à execução do plano de trabalho, até a primeira

apuração do cumprimento das metas estabelecidas no referido instrumento.

§ 7° - É de responsabilidade do Deop-MG e do DER-MG o pagamento da Gippea, a

qual será financiada com recursos próprios.

§  8°  -  A Gippea  não  poderá  ser  percebida  cumulativamente  com  a  vantagem

pessoal de que trata o § 4° do art. 1° da Lei n° 14.683, de 2003.

§ 9° - O servidor poderá optar por não perceber a vantagem pessoal de que trata o

§ 4° do art. 1° da Lei n° 14.683, de 2003, durante o período previsto para execução

do plano de trabalho a que se refere o inciso I do § 2°, passando a perceber, nessa

hipótese, a Gippea, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no § 4° deste

artigo.

§ 10 - O servidor não pertencente às carreiras do Deop-MG e do DER-MG que

ocupe cargo de provimento em comissão ou seja designado para função gratificada

em  uma  dessas  entidades  poderá  fazer  jus  à  Gippea,  desde  que  observe  os

requisitos estabelecidos no § 4°, com a ressalva prevista no § 5°.

§ 11 - A Gippea não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária e não

será  considerada  para  o  cálculo  de  nenhuma  outra  vantagem,  exceto  férias  e

gratificação natalina.

Art. 48 - Fica instituída a Gratificação Complementar - GC - no âmbito da Escola de

Saúde Pública - ESP-MG -, destinada a servidores efetivos ocupantes de cargos das

carreiras de Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde e Analista de Educação e

Pesquisa em Saúde, a que se referem, respectivamente, os incisos XVIII e XIX do art.

1° da Lei n° 15.462, de 2005, com valor correspondente a 40% (quarenta por cento)

do vencimento básico do respectivo  cargo de provimento  efetivo,  a partir  do mês
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subsequente ao da publicação desta lei.

Parágrafo  único  -  O  valor  da  gratificação  de  que  trata  o  “caput”  passará  a

corresponder a 50% (cinquenta por cento) do vencimento básico do respectivo cargo

de provimento efetivo, a partir de 1° de agosto de 2013.

Art. 49 - O inciso II do art. 3° da Lei n° 15.466, de 13 de janeiro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° - (…)

II - na Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec -, na Fundação João

Pinheiro - FJP -, no Instituto de Geociências Aplicadas - IGA - e na Fundação Centro

Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas - Hidroex -,

cargos da carreira de Pesquisador em Ciência e Tecnologia.”.

Art.  50 -  Ficam extintos  três cargos de provimento em comissão de Analista de

Patrimônio Cultural I - APC-I -, de que trata o art. 24 da Lei n° 20.336, de 2012.

Art.  51 -  Ficam criados dois  cargos de provimento em comissão de Analista de

Patrimônio Cultural II - APC-II -, de que trata o art. 24 da Lei n° 20.336, de 2012.

Art. 52 - O título do item X.2 do Anexo X da Lei n° 15.961, de 2005, passa a ser:

“Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras da Seplag, Segov, CGE, AGE, OGE,

ERMG-BR, ERMG-RJ e Gabinete Militar  do Governador,  Secretaria  de Estado de

Casa Civil e de Relações Institucionais”.

Art. 53 - As promoções por escolaridade adicional concedidas antes de disposição

regulamentar aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo da carreira

de Analista  Ambiental  lotados na Fundação Estadual  do Meio Ambiente -  Feam -

ficam mantidas, nos termos do art. 20 da Lei n° 15.461, de 13 de janeiro de 2005.

Art. 54 - Em conformidade com o disposto no art. 17 da Lei nº 19.973, de 27 de

dezembro de 2011,  as  tabelas de vencimento básico das carreiras  de Auxiliar  de

Hematologia  e  Hemoterapia  e  de  Auxiliar  de  Saúde  e  Tecnologia,  constantes,

respectivamente, nos itens I.3.1 e I.4.1 do Anexo I da Lei n°15.786, de 2005, passam

a  vigorar  na  forma  do  Anexo  XIX  desta  lei,  a  partir  do  primeiro  dia  do  mês

subsequente ao de sua publicação.

Art. 55 - Em conformidade com o disposto no art. 17 da Lei nº 19.973, de 27 de

dezembro  de  2011,  a  tabela  de  vencimento  básico  da  carreira  de  Auxiliar  de
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Atividades Operacionais, constante no item VIII.3.1 do Anexo VIII da Lei n°15.961, de

2005, passa a vigorar na forma do Anexo XX desta lei, a partir do primeiro dia do mês

subsequente ao de sua publicação.

Art. 56 - Em conformidade com o disposto no art. 17 da Lei nº 19.973, de 27 de

dezembro de 2011, a tabela de vencimento básico da carreira de Auxiliar da Polícia

Civil, constante no item I.3.1 do Anexo I da Lei n°15.961, de 2005, passa a vigorar, a

partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei, na forma do

Anexo XXI desta lei.

Parágrafo único - Os reajustes previstos nos arts. 3°, 4°, 5° e 6° da Lei n° 19.576,

de 16 de agosto de 2011, para a carreira a que se refere o “caput”, serão calculados

com  base  nos  valores  de  vencimento  vigentes  na  data  de  publicação  desta  lei,

reproduzidos na tabela constante no Anexo XXII desta lei, observando-se o seguinte:

I - ficam mantidos os valores fixados para cada nível e grau da tabela a que se

refere o “caput”  deste artigo,  quando esses valores  forem superiores  aos valores

resultantes da aplicação dos reajustes mencionados no “caput” deste parágrafo único

sobre a tabela constante no Anexo XXII desta lei;

II - quando os valores fixados para cada nível e grau da tabela a que se refere o

“caput”  deste  artigo  forem  inferiores  aos  valores  resultantes  da  aplicação  dos

reajustes mencionados no “caput” deste parágrafo único sobre a tabela constante no

Anexo XXII desta lei, os valores fixados para cada nível e grau da tabela a que se

refere o “caput” serão corrigidos de maneira a igualarem os valores resultantes da

aplicação desses reajustes.

Art. 57 - Em conformidade com o disposto no art. 17 da Lei nº 19.973, de 27 de

dezembro  de  2011,  as  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  de  Auxiliar

Operacional e de Auxiliar Ambiental, constantes, respectivamente, nos itens II.1.1 do

Anexo II e IV.1.1 do Anexo IV da Lei n°15.961, de 2005, passam a vigorar, a partir do

primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei, na forma do Anexo XXIII

desta lei.

Parágrafo único - Os reajustes previstos no inciso III do § 5° do art. 1° e no inciso III

do § 5° do art. 2°, para as carreiras a que se refere o “caput”, serão calculados com

base  nos  valores  de  vencimento  vigentes  na  data  de  publicação  desta  lei,
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reproduzidos na tabela constante no Anexo XXIV desta lei, observando-se o seguinte:

I - ficam mantidos os valores fixados para cada nível e grau das tabelas a que se

refere o “caput”  deste artigo,  quando esses valores  forem superiores  aos valores

resultantes da aplicação dos reajustes mencionados no “caput” deste parágrafo único

sobre as tabelas constantes no Anexo XXIV desta lei;

II - quando os valores fixados para cada nível e grau das tabelas a que se refere o

“caput”  deste  artigo  forem  inferiores  aos  valores  resultantes  da  aplicação  dos

reajustes mencionados no “caput” deste parágrafo único sobre as tabelas constantes

no Anexo XXIV desta lei, os valores fixados para cada nível e grau das tabelas a que

se refere o “caput” serão corrigidos de maneira a igualarem os valores resultantes da

aplicação desses reajustes.

Art. 58 - Ficam criados, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão

de que trata o art. 1° da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007, os seguintes

cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder

Executivo - DAD -, destinados à Secretaria de Estado de Educação - SEE:

I - dez DAD-3;

II - onze DAD-4;

III - dois DAD-6;

IV - dois DAD-7.

Art. 59 - Ficam criadas as seguintes funções gratificadas - FGD -, de que trata o art.

8º da Lei Delegada nº 174, de 2007, destinadas à SEE:

I - duzentas e setenta e duas FGD-4;

II - mil cento e noventa e uma FGD-5;

III - doze FGD-8.

Art. 60 - Ficam extintas, no âmbito da SEE, seiscentas funções gratificadas FGD-2,

de que trata o art. 8º da Lei Delegada nº 174, de 2007.

Art.  61 -  O item IV.2.8 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a

vigorar na forma do Anexo XXV desta lei, incluídas as alterações introduzidas pelos

arts. 58, 59 e 60 desta lei, bem como as alterações do quantitativo e da distribuição

dos  cargos  de  provimento  em  comissão  e  das  funções  gratificadas  efetuadas  de

acordo com o previsto no art. 16 da Lei Delegada n° 174, de 2007.
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Parágrafo único - Os cargos de provimento em comissão e as funções gratificadas

criados e extintos pelos arts. 58, 59 e 60 desta lei serão identificados em decreto.

Art.  62  -  A primeira  linha  da  tabela  constante  no  item  II.2  do  Anexo  II  da  Lei

Delegada n° 174, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo XXVI desta lei.

Art. 63 - Ficam incorporadas ao vencimento básico dos cargos de Procurador do

Estado,  de  que  trata  a  Lei  Complementar  n°  81,  de  10  de  agosto  de  2004,  as

seguintes parcelas da Gratificação Complementar de Produtividade - GCP -, instituída

pela Lei  n°  18.017, de 8 de janeiro de 2009, incidentes sobre o valor máximo da

referida gratificação fixado para o ano de 2012, na forma do art. 7° da Lei n° 19.987,

de 28 de dezembro de 2011, nos seguintes percentuais e respectivos valores:

I - em 1° de maio de 2013, incorporação de 16,666% (dezesseis vírgula seiscentos

e sessenta e seis por cento), no valor de R$2.000,00 (dois mil reais);

II - em 1° de maio de 2014, incorporação de 25% (vinte e cinco por cento), no valor

de R$3.000,00 (três mil reais);

III - em 1° de maio de 2015, incorporação de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por

cento), no valor de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Art.  64  -  Ficam  incorporadas  ao  vencimento  básico  dos  cargos  de  Advogado

Autárquico, de que trata a Lei Complementar n° 81, de 2004, as seguintes parcelas

da  GCP,  incidentes  sobre  o  valor  máximo  da  referida  gratificação  fixado  para  o

Advogado Autárquico para o ano de 2012, na forma do art. 7° da Lei n° 19.987, de

2011, nos seguintes percentuais e respectivos valores:

I - em 1° de maio de 2013, incorporação de 16,666% (dezesseis vírgula seiscentos

e sessenta e seis por cento), no valor de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais);

II - em 1° de maio de 2014, incorporação de 25% (vinte e cinco por cento), no valor

de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais);

III - em 1° de maio de 2015, incorporação de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por

cento), no valor de R$2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais).

Art. 65 - Os Procuradores do Estado e os Advogados Autárquicos, nos meses em

que o valor dos honorários rateados for inferior ao valor do percentual da GCP não

incorporado  nos  termos  dos  arts.  63  e  64,  continuarão  a  receber,  a  título  de

gratificação residual, a diferença entre esses dois valores.
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§ 1° - A gratificação residual não se incorpora à remuneração para nenhum fim nem

é considerada base de cálculo para qualquer outra vantagem.

§ 2° - Aplicam-se à GCP residual as normas previstas nos §§ 4°, 5° e 6° do art. 1°

da Lei n° 18.017, de 2009, considerados os novos valores da gratificação.

Art. 66 - A incorporação prevista nos arts. 63 e 64 estende-se aos Procuradores do

Estado e Advogados Autárquicos aposentados com direito à paridade.

Art. 67 - A partir  de 1° de maio de 2013, o vencimento dos seguintes cargos de

provimento em comissão da Advocacia-Geral do Estado corresponderá:

I - cargos de Procurador-Chefe, de Corregedor e de Advogado Regional do Estado,

ao vencimento do cargo de Procurador do Estado Nível IV, Grau “D”, constante no

Anexo da Lei n° 18.798, de 31 de março de 2010.

II - cargos de Corregedor Auxiliar e de Advogado Regional Adjunto do Estado, ao

vencimento do cargo de Procurador do Estado Nível IV, Grau “A”, constante no Anexo

da Lei n° 18.798, de 2010.

Art. 68 - A partir de 1° de maio de 2013, o valor da função gratificada de Direção e

Assessoramento Superior - DAS -, de que trata o art. 5° da Lei n° 18.017, de 2009,

corresponderá a 20% (vinte por cento) do vencimento do cargo de Procurador do

Estado Nível I, Grau “A”, constante no Anexo da Lei n° 18.798, de 2010.

Art. 69 - A partir de 1° de janeiro de 2013, a verba indenizatória de serviço fora do

Estado, instituída pela Lei n° 15.969, de 10 de janeiro de 2006, será de R$ 5.040,72

(cinco mil e quarenta reais e setenta e dois centavos).

Art. 70 - Os §§ 1° e 2° do art. 1° da Lei n° 15.969, de 2006, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1° - (…)

§ 1° - A verba indenizatória a que se refere o “caput” será limitada a 2.015 Ufemgs

(duas mil e quinze Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) e não constitui base

de cálculo para nenhum adicional nem integra a remuneração do beneficiário para

nenhum efeito.

§ 2° - A verba indenizatória a que se refere o “caput” será reajustada por resolução

do Advogado-Geral do Estado, observado o limite de beneficiários e o disposto no §

1°.”.
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Art. 71 - Ficam revogados o inciso IV do art. 5° da Lei n° 15.293, de 5 de agosto de

2004, bem como o § 3° do art. 1° e, a partir de 1° de maio de 2013, o art. 4° e os

Anexos I e II da Lei n° 18.017, de 2009.

Art. 72 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº  , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o inciso I do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE DEFESA SOCIAL DO PODER EXECUTIVO

I.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA DE

ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS - E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

(...)

I.1.2 - CARREIRA DE ASSISTENTE EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Assistente Executivo de Defesa

Social, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Assistente Executivo de Defesa

Social, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

I.1.3 - CARREIRA DE ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* -  A tabela de  vencimento básico da Carreira de Analista Executivo de Defesa

Social, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* -  A tabela de  vencimento básico da Carreira de Analista Executivo de Defesa

Social, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de
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18.5.2013.

(…)

I.2  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DO  QUADRO

ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA

(...)

I.2.2  -  CARREIRA  DE  ASSISTENTE  ADMINISTRATIVO  DA  DEFENSORIA

PÚBLICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Assistente  Administrativo  da

Defensoria  Pública,  carga horária  30  horas  semanais,  foi  publicada no “Diário  do

Legislativo”, de 18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Assistente  Administrativo  da

Defensoria  Pública,  carga horária  40  horas  semanais,  foi  publicada no “Diário  do

Legislativo”, de 18.5.2013.

I.2.3 - CARREIRA DE GESTOR DA DEFENSORIA PÚBLICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor da Defensoria Pública,

carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor da Defensoria Pública,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

(...)

ANEXO II

(a que se refere o inciso II do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

(...)

II.2  -  TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA FUNDAÇÃO
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RURAL MINEIRA E DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

(…)

II.2.2 - CARREIRA DE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  de  Desenvolvimento

Rural, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  de  Desenvolvimento

Rural, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

II.2.3 - CARREIRA DE ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* -  A tabela  de  vencimento  básico  da Carreira  de  Analista  de  Desenvolvimento

Rural, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

(...)

ANEXO V

(a que se refere o inciso V do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE SEGURIDADE SOCIAL

V.2 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DO INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

IPSM

(...)

V.2.3 - CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão de Seguridade

Social, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.
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ANEXO VI

(a que se refere o inciso VI do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

VI.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES -, DA

FUNDAÇÃO  CENTRO  TECNOLÓGICO  DE  MINAS  GERAIS  -  CETEC  -,  DA

FUNDAÇÃO  DE  AMPARO  À  PESQUISA  DO  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS  -

FAPEMIG  -,  DA  FUNDAÇÃO  JOÃO  PINHEIRO  -  FJP  -,  DO  INSTITUTO  DE

GEOCIÊNCIAS APLICADAS - IGA - E DA FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL

DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS - HIDROEX

(...)

VI.1.2 - CARREIRA DE TÉCNICO EM ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico em Atividades de Ciência

e  Tecnologia,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico em Atividades de Ciência

e  Tecnologia,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 18.5.2013.

VI.1.3 - CARREIRA DE GESTOR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor em Ciência e Tecnologia,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

VI.2 - TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DO CETEC, DA FJP E

DO IGA

VI.2.1 - CARREIRA DE PESQUISADOR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

(...)
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CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Pesquisador  em  Ciência  e

Tecnologia, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”,

de 18.5.2013.

ANEXO VII

(a que se refere o inciso VII do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE CULTURA

VII.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE ESTADO DE CULTURA - SEC -,  FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO -

FAOP -, FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA TV MINAS

(...)

VII.1.2 - CARREIRA DE TÉCNICO DE CULTURA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico de Cultura, carga horária

30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico de Cultura, carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

(...)

VII.1.4 - CARREIRA DE GESTOR DE CULTURA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor de Cultura, carga horária

30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor de Cultura, carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

(...)

VII.2 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA FUNDAÇÃO

CLÓVIS SALGADO - FCS

(...)
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VII.2.3 - CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO ARTÍSTICA

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão Artística, carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

(...)

VII.3 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DO INSTITUTO

ESTADUAL DO  PATRIMÔNIO  HISTÓRICO  E  ARTÍSTICO  DE  MINAS  GERAIS  -

IEPHA-MG

(...)

VII.3.3 - CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO, PROTEÇÃO E RESTAURO

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão, Proteção e

Restauro, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”,

de 18.5.2013.

ANEXO VIII

(a que se refere o inciso VIII do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

VIII.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE -, DA SECRETARIA DE

ESTADO  DE  ESPORTES  E  DA JUVENTUDE  -  SEEJ  -,  DA SECRETARIA  DE

ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU -,

DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE -,

DA SECRETARIA DE  ESTADO DE TURISMO  -  SETUR -,  DA SECRETARIA DE

ESTADO  DE  AGRICULTURA,  PECUÁRIA  E  ABASTECIMENTO  -  SEAPA  -,  DA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE -, DA FUNDAÇÃO

DE  EDUCAÇÃO  PARA  O  TRABALHO  DE  MINAS  GERAIS  -  UTRAMIG  -,  DA

AGÊNCIA  DE  DESENVOLVIMENTO  DA  REGIÃO  METROPOLITANA  DE  BELO

HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH - E DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE

MINAS GERAIS - ARSAE-MG.

(...)

VIII.1.2 - CARREIRA DE ASSISTENTE DE GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM

DESENVOLVIMENTO

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Assistente de Gestão e Políticas

Públicas em Desenvolvimento,  carga horária 30  horas  semanais,  foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Assistente de Gestão e Políticas

Públicas em Desenvolvimento,  carga horária 40  horas  semanais,  foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

VIII.1.3  -  CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM

DESENVOLVIMENTO

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão e Políticas

Públicas em Desenvolvimento,  carga horária 30  horas  semanais,  foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão e Políticas

Públicas em Desenvolvimento,  carga horária 40  horas  semanais,  foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

(...)

VIII.4  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DA  JUNTA

COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG

(...)

VIII.4.3 - CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO E REGISTRO EMPRESARIAL

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão e Registro
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Empresarial,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 18.5.2013.

(...)

VIII.5  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DA LOTERIA DO  ESTADO  DE

MINAS GERAIS - LEMG

(...)

VIII.5.3 - CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO LOTÉRICA

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão Lotérica, carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

VIII.6 -  TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL

DE TELECOMUNICAÇÕES - DETEL-MG

(...)

VIII.6.3 - CARREIRA DE GESTOR DE TELECOMUNICAÇÕES

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* -  A tabela de  vencimento básico da Carreira de Gestor  de Telecomunicações,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

VIII.7  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DO  INSTITUTO  DE

DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

(...)

VIII.7.2  -  CARREIRA DE  TÉCNICO  DE  DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO  E

SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  de  Desenvolvimento

Econômico e Social,  carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 18.5.2013.

VIII.7.3  -  CARREIRA DE  ANALISTA DE  DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E

SOCIAL
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CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* -  A tabela  de  vencimento  básico  da Carreira  de  Analista  de  Desenvolvimento

Econômico e Social,  carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 18.5.2013.

VIII.8  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DA  ADMINISTRAÇÃO  DE

ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG

(...)

VIII.8.3 - CARREIRA DE ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* -  A tabela  de vencimento  básico da Carreira  de  Analista de Administração de

Estádios, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

ANEXO IX

(a que se refere o inciso IX do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

IX.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE  ESTADO  DE  TRANSPORTES  E  OBRAS  PÚBLICAS  -  SETOP  -,  DO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

-  DER-MG  -  E  DO  DEPARTAMENTO  DE  OBRAS  PÚBLICAS  DO  ESTADO  DE

MINAS GERAIS - DEOP

(...)

IX.1.4 - CARREIRA DE FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Fiscal de Transportes e Obras

Públicas, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

IX.1.5 - CARREIRA DE GESTOR DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS



1046
____________________________________________________________________________

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor de Transportes e Obras

Públicas, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

ANEXO X

(a que se refere o inciso X do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE GESTÃO, PLANEJAMENTO, TESOURARIA,

AUDITORIA E POLÍTICO-INSTITUCIONAIS

(...)

X.2  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DA  SEPLAG,

SEGOV,  CGE,  AGE,  OGE,  ERMG-BR,  ERMG-RJ  E  GABINETE  MILITAR  DO

GOVERNADOR,  SECRETARIA DE  ESTADO  DE  CASA CIVIL E  DE  RELAÇÕES

INSTITUCIONAIS

X.2.1 - CARREIRA DE AGENTE GOVERNAMENTAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* -  A tabela de vencimento básico da Carreira de Agente Governamental,  carga

horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* -  A tabela de vencimento básico da Carreira de Agente Governamental,  carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

X.2.2 - CARREIRA DE GESTOR GOVERNAMENTAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* -  A tabela de  vencimento básico da Carreira de Gestor  Governamental,  carga

horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* -  A tabela de  vencimento básico da Carreira de Gestor  Governamental,  carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

X.3  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO BÁSICO DAS  CARREIRAS  DA IMPRENSA

OFICIAL-MG

(...)

X.3.5 - CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO
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(…)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão, carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

X.4  -  TABELAS DE  VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS  DO GABINETE

MILITAR DO GOVERNADOR

X.4.1 - CARREIRA DE TÉCNICO DE AERONAVE DO GABINETE MILITAR

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico de Aeronave do Gabinete

Militar, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

X.4.2 - CARREIRA DE COMANDANTE DE AERONAVE DO GABINETE MILITAR

DO GOVERNADOR

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* -  A tabela de vencimento básico da Carreira de Comandante de Aeronave do

Gabinete Militar do Governador, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Lei nº  , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.785, de 27 de outubro de 2005)

(...)

I.4  -  Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras de Técnico Universitário e de

Técnico Universitário da Saúde

I.4.1 - Carreira de Técnico Universitário

Carga horária: 30 horas

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  Universitário,  carga

horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

Carga horária: 40 horas

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  Universitário,  carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.
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I.4.2 - Carreira de Técnico Universitário de Saúde

Carga horária: 30 horas

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico Universitário de Saúde,

carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

Carga horária: 40 horas

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico Universitário de Saúde,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

ANEXO III

(a que se refere o art. 3º da Lei nº  , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 15.786, de 27 de outubro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE

I.1 - Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras da SES

(...)

I.1.2 - Carreira de Técnico de Gestão de Saúde

Carga horária: 30 horas

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico de Gestão de Saúde,

carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

Carga horária: 40 horas

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico de Gestão de Saúde,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

I.1.3 - Carreira de Técnico de Atenção à Saúde

Carga horária: 30 horas

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico de Atenção à Saúde,

carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.
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ANEXO IV

(a que se refere o § 1°do art. 5º da Lei nº............, de … de.....................2013)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 15.786, de 27 de outubro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE

I.1 - Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras da SES

I.1.1 - Carreira de Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde

Carga horária: 30 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar de Apoio à

Gestão e Atenção à Saúde, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 18.5.2013.

(…)

I.2 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Fhemig

I.2.1 - Carreiras de Auxiliar de Apoio da Saúde

Carga horária: 30 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar de Apoio

da Saúde foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

ANEXO V

(a que se refere o § 2° do art. 5º da Lei nº........, de …... de …..........................de

2013)

“ANEXO I

(a que se refere o inciso I do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE DEFESA SOCIAL DO PODER EXECUTIVO

I.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA DE

ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS - E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

I.1.1 - CARREIRA DE AUXILIAR EXECUTIVO DA DEFESA SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar Executivo



1050
____________________________________________________________________________

da  Defesa  Social,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 18.5.2013.

(…)

I.2  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DO  QUADRO

ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA

I.2.1 - CARREIRA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar

Administrativo da Defensoria Pública, carga horária 30 horas semanais, foi publicada

no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

(…)

ANEXO II

(a que se refere o inciso II do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

II.2  -  TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA FUNDAÇÃO

RURAL MINEIRA E DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

II.2.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Desenvolvimento Rural, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Desenvolvimento Rural, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 18.5.2013.

(…)

ANEXO VI

(a que se refere o inciso VI do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

VI.1 -  Tabelas  de Vencimento Básico das Carreiras da Secretaria  de Estado de

Ciência e Tecnologia e Ensino Superior - Sectes -, da Fundação Centro Tecnológico
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de Minas Gerais - Cetec -, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas

Gerais - Fapemig -, da Fundação João Pinheiro - FJP -, do Instituto de Geociências

Aplicadas - IGA - e da Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e

Pesquisa Aplicada em Águas - Hidroex”.

(Título com redação dada pelo art. 28 da Lei n° 19.553, de 9/8/2011.)

VI.1.1 - CARREIRA DE AUXILIAR EM ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Auxiliar em Atividades de Ciência e

Tecnologia, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”,

de 18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Auxiliar em Atividades de Ciência e

Tecnologia, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”,

de 18.5.2013.

ANEXO VII

(a que se refere o inciso VII do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE CULTURA

VII.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE ESTADO DE CULTURA - SEC -,  FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO -

FAOP - E FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA TV MINAS

VII.1.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE CULTURA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Cultura, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

(…)

VII.2 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA FUNDAÇÃO

CLÓVIS SALGADO - FCS

VII.2.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE GESTÃO ARTÍSTICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS
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* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar de Gestão

Artística, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

(…)

VII.3 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DO INSTITUTO

ESTADUAL DO  PATRIMÔNIO  HISTÓRICO  E  ARTÍSTICO  DE  MINAS  GERAIS  -

IEPHA-MG

VII.3.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE GESTÃO, PROTEÇÃO E RESTAURO

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Gestão,  Proteção e  Restauro,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

(...)

ANEXO VIII

(a que se refere o inciso VIII do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

VIII.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE -, DA SECRETARIA DE

ESTADO  DE  ESPORTES  E  DA JUVENTUDE  -  SEEJ  -,  DA SECRETARIA  DE

ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU -,

DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE -,

DA SECRETARIA DE  ESTADO DE TURISMO  -  SETUR -,  DA SECRETARIA DE

ESTADO  DE  AGRICULTURA,  PECUÁRIA  E  ABASTECIMENTO  -  SEAPA  -,  DA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE -, DA FUNDAÇÃO

DE  EDUCAÇÃO  PARA  O  TRABALHO  DE  MINAS  GERAIS  -  UTRAMIG  -,  DA

AGÊNCIA  DE  DESENVOLVIMENTO  DA  REGIÃO  METROPOLITANA  DE  BELO

HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH - E DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE

MINAS GERAIS - ARSAE-MG.

VIII.1.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
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CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Serviços Operacionais, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 18.5.2013.

(...)

VIII.5  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DA LOTERIA DO  ESTADO  DE

MINAS GERAIS - LEMG

VIII.5.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE GESTÃO LOTÉRICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar de Gestão

Lotérica, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar de Gestão

Lotérica, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

(…)

VIII.6 -  TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL

DE TELECOMUNICAÇÕES - DETEL/MG

VIII.6.1 - CARREIRA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TELECOMUNICAÇÕES

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar

Administrativo de Telecomunicações, carga horária 30 horas semanais, foi publicada

no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

(…)

VIII.7  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DO  INSTITUTO  DE

DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

VIII.7.1  -  CARREIRA DE  AUXILIAR  DE  DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO  E

SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de
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Desenvolvimento  Econômico  e  Social  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

(...)

VIII.8  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DA  ADMINISTRAÇÃO  DE

ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG

VIII.8.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Administração de Estádios, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 18.5.2013.

(…)

ANEXO IX

(a que se refere o inciso IX do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

IX.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE  ESTADO  DE  TRANSPORTES  E  OBRAS  PÚBLICAS  -  SETOP  -,  DO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

-  DER-MG  -,  E  DO  DEPARTAMENTO  DE  OBRAS  PÚBLICAS  DO  ESTADO  DE

MINAS GERAIS - DEOP

IX.1.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Transportes e Obras Públicas,  carga horária  30  horas semanais,  foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Transportes e Obras Públicas,  carga horária  40  horas semanais,  foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

ANEXO X

(a que se refere o inciso X do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)
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X.1  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DA  SEPLAG,

SEGOV,  AUGE,  AGE,  ERMG-BR,  ERMG-RJ  E  GABINETE  MILITAR  DO

GOVERNADOR,  SECRETARIA DE  ESTADO  DE  CASA CIVIL E  DE  RELAÇÕES

INSTITUCIONAIS

X.1.1 - CARREIRA DE OFICIAL DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Oficial de Serviços

Operacionais,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 18.5.2013.

X.1.2 - CARREIRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Serviços Governamentais, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 18.5.2013.

(…)

X.3  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO BÁSICO DAS  CARREIRAS  DA IMPRENSA

OFICIAL-MG

X.3.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DA INDÚSTRIA GRÁFICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  da

Indústria  Gráfica,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  da

Indústria  Gráfica,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 18.5.2013.

X.3.2 - CARREIRA DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Administração Geral,  carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 18.5.2013.
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CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Administração Geral,  carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 18.5.2013.

ANEXO VI

(a que se refere o § 3° do art. 5° da Lei n° …......, de..... de …........... de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.785, de 27 de outubro de 2005)

(...)

I.5  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DA  CARREIRA  DE  AUXILIAR

ADMINISTRATIVO UNIVERSITÁRIO

I.5.1 - Carga horária: 30 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar

Administrativo Universitário, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 18.5.2013.

I.5.2 - Carga horária: 40 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar

Administrativo Universitário, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 18.5.2013.

ANEXO VII

(a que se refere o art. 9° da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO III

(a que se refere o art. 4° da Lei n° 15.301, de 10 de agosto de 2004)

(...)

III.2 - Atribuições dos Cargos das Carreiras da Polícia Civil de Minas Gerais

Carreira Atribuições

Analista da Polícia Civil Executar atividades de natureza administrativa nas

áreas contábil, jurídica, estatística, tecnológica,

biblioteconômica, de cerimonial, de relações públicas,

de informação, de comunicação, de gestão, de
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logística, de engenharia e arquitetura, de educação, de

saúde e psicossocial, em especial as funções de

identificação civil, registro e licenciamento de veículo

automotor e habilitação de condutor, compatíveis com a

respectiva formação em nível superior de escolaridade.

Técnico Assistente da

Polícia Civil

Executar tarefas de apoio técnico, administrativo e

logístico, atuar no suporte às atividades de educação e

saúde, efetuar atendimentos e prestar informações ao

público, conduzir veículos, coletar impressões digitais e

dados biográficos para a identificação civil, realizar

vistoria e colher dados para o registro e o licenciamento

de veículo automotor e para a habilitação de condutor,

compatíveis com o nível intermediário de escolaridade,

em particular o exercício de atividades de apoio

logístico em órgãos e unidades da Polícia Civil.

Auxiliar da Polícia Civil

Executar tarefas de apoio operacional e administrativo,

especialmente a vigilância patrimonial, a condução de

veículos, a realização de limpeza e conservação, o

atendimento de gabinetes e portarias, a digitação de

serviços administrativos, bem como de apoio às

atividades gerenciais, e outras tarefas assemelhadas.”

ANEXO VIII

(a que se refere o art. 10 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO IV

(a que se refere o art. 10 da Lei n° 20.518, de 6 de dezembro de 2012)

TABELA DE VALORES DO ABONO DE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA

(...)

II - Servidores da carreira de Técnico Operacional da Saúde - TOS - em efetivo

exercício na urgência e emergência e em CTIs
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II.1 - Hospital João XXIII

* - A tabela de valores do Abono de Serviços de Emergência foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 18.5.2013.

(...)

IV - Servidores da carreira de Profissional de Enfermagem - Penf

IV.1 - Hospital João XXIII - urgência e emergência e CTI

* - A tabela de valores do Abono de Serviços de Emergência foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 18.5.2013.

ANEXO IX

(a que se refere o art. 21 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1°, parágrafo único, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 42,

44 e 46 da Lei n° 15.462, de 13 de janeiro de 2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Saúde

I.1 - SES

(...)

I.1.7 - AUDITOR ASSISTENCIAL ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Carga horária de trabalho: 40 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira do Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de

Saúde, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

ANEXO X

(a que se refere o art. 22 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.786, de 27 de outubro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE

I.1 - Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras da SES

(...)

I.1.6 - Carreira de Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde

Carga horária: 40 horas
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* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Auditor Assistencial Estadual do

Sistema Único de Saúde, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 18.5.2013.

ANEXO XI

(a que se refere o art. 23 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 4° da Lei n° 15.462, de 13 de janeiro de 2005)

Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de Saúde

II.1 - SES

(...)

II.1.3 - Técnico de Gestão da Saúde: executar atividades técnicas e administrativas

compatíveis com o nível médio de escolaridade, no âmbito de atuação do Sistema

Único  de  Saúde  em  Minas  Gerais,  nos  termos  da legislação vigente,  bem como

atividades  compatíveis  com  o  nível  médio  de  escolaridade  relacionadas  com  o

exercício de funções de vigilância sanitária e epidemiológica.

(...)

II.1.5 - Especialista em Políticas e Gestão da Saúde: executar atividades técnicas e

administrativas compatíveis com o nível superior de escolaridade no desenvolvimento

de políticas,  planejamento,  gestão,  regulação,  vigilância  sanitária  e  epidemiologia,

bem como outras atividades pertinentes à respectiva área de formação profissional,

no âmbito do Sistema Único de Saúde em Minas Gerais, nos termos da legislação

vigente.

(...)

II.1.7  -  Auditor  Assistencial  Estadual  do  Sistema  Único  de  Saúde:  executar

atividades  técnicas  e  administrativas  compatíveis  com  o  nível  superior  de

escolaridade no planejamento, desenvolvimento, execução e encaminhamento das

atividades e processos de auditoria no âmbito do Sistema Único de Saúde em Minas

Gerais, nos termos da legislação vigente.”

ANEXO XII

(a que se refere o art. 30 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO I
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(a que se referem os arts. 1°, 28, 31 e 33 da Lei n° 15.464, de 13 de janeiro de 2005)

Estruturas das Carreiras do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e

Arrecadação do Poder Executivo e das Carreiras de Técnico Fazendário de

Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração e Finanças

I.1 - Auditor Fiscal da Receita Estadual - Afre

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A Estrutura da Carreira do Auditor  Fiscal  da Receita Estadual - AFRE, carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

I.2 - Gestor Fazendário - Gefaz

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A Estrutura da Carreira do Gestor Fazendário - GEFAZ, carga horária 40 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

I.3 - Técnico Fazendário de Administração e Finanças

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* - A Estrutura da Carreira do Técnico Fazendário de Administração e Finanças,

carga horária 30 ou 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

I.4 - Analista Fazendário de Administração e Finanças

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* - A Estrutura da Carreira do Analista Fazendário de Administração e Finanças,

carga horária 30 ou 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

ANEXO XIII

(a que se refere o “caput” do art. 31 da Lei n° , de de de 2013)

TABELA DE CORRELAÇÃO PARA O REPOSICIONAMENTO DOS SERVIDORES

NOS NÍVEIS DA NOVA ESTRUTURA DAS CARREIRAS DO GRUPO DE

ATIVIDADES DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO E DAS

CARREIRAS DE TÉCNICO FAZENDÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DE

ANALISTA FAZENDÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

X.1 - Auditor Fiscal da Receita Estadual - Afre

* - A tabela de correlação do Auditor Fiscal da Receita Estadual foi publicada no
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“Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

X.2 - Gestor Fazendário - Gefaz

*  -  A  tabela  de  correlação  do  Gestor  Fazendário  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 18.5.2013.

X.3 - Técnico Fazendário de Administração e Finanças - Tfaz

* - A tabela de correlação do Técnico Fazendário de Administração e Finanças foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

X.4 - Analista Fazendário de Administração e Finanças - Afaz

* - A tabela de correlação do Analista Fazendário de Administração e Finanças foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

ANEXO XIV

(a que se refere o § 2° do art. 31 da Lei n° , de de de 2013)

TABELA DE CORRELAÇÃO PARA O REPOSICIONAMENTO DOS SERVIDORES

POSICIONADOS EM NÍVEIS EXTINTOS PELO ART. 29 NOS NÍVEIS E GRAUS DA

NOVA ESTRUTURA DAS CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE

TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO E DAS CARREIRAS DE

TÉCNICO FAZENDÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DE ANALISTA

FAZENDÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

XI.1 - Auditor Fiscal da Receita Estadual - Afre

* - A tabela de correlação do Auditor Fiscal da Receita Estadual foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

XI.2 - Gestor Fazendário - Gefaz

*  -  A  tabela  de  correlação  do  Gestor  Fazendário  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 18.5.2013.

XI.3 - Técnico Fazendário de Administração e Finanças - Tfaz - 30 ou 40 HORAS

* - A tabela de correlação do Técnico Fazendário de Administração e Finanças 30

ou 40 horas foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

XI.4 - Analista Fazendário de Administração e Finanças - Afaz - 30 ou 40 HORAS

* - A tabela de correlação do Analista Fazendário de Administração e Finanças 30

ou 40 horas foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

ANEXO XV
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(a que se refere o art. 37 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o inciso I do art. 1° da Lei n° 16.190, de 22 de junho de 2006)

Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras do Grupo de Atividades de Tributação,

Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo

I.1 - Carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual - Afre

Carga horária: 40 horas

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

I.2 - Carreira de Gestor Fazendário - Gefaz

Carga horária: 40 horas

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor Fazendário, carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

ANEXO XVI

(a que se refere o § 2° do art. 38 da Lei n° , de de de 2013)

Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras de Técnico Fazendário de Administração

e Finanças e de Analista Fazendário de Administração e Finanças com vigência a

partir do mês subsequente ao da publicação desta lei até 30/06/2013

(...)

XIII.1 - Técnico Fazendário de Administração e Finanças

30 HORAS

*  -  A  tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  Fazendário  de

Administração e Finanças, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 18.5.2013.

40 HORAS

*  -  A  tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  Fazendário  de

Administração e Finanças, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 18.5.2013.

XIII.2 - Analista Fazendário de Administração e Finanças

30 HORAS
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*  -  A  tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Analista  Fazendário  de

Administração e Finanças, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 18.5.2013.

40 HORAS

*  -  A  tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Analista  Fazendário  de

Administração e Finanças, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 18.5.2013.

ANEXO XVII

(a que se refere o § 3° do art. 38 da Lei n° , de de de 2013)

Vigência de 1° de julho de 2013 a 30 de junho de 2014

“ANEXO II

(a que se refere o inciso II do art. 1° da Lei n° 16.190, de 22 de junho de 2006)

Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras de Técnico Fazendário de Administração

e Finanças e de Analista Fazendário de Administração e Finanças

II.1 - Carreira de Técnico Fazendário de Administração e Finanças

II.1.1 - Carga horária: 30 horas

*  -  A  tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  Fazendário  de

Administração e Finanças, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 18.5.2013.

II.1.2 - Carga Horária: 40 horas

*  -  A  tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  Fazendário  de

Administração e Finanças, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 18.5.2013.

II.2 - Carreira de Analista Fazendário de Administração e Finanças

II.2.1 - Carga horária 30 horas

*  -  A  tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Analista  Fazendário  de

Administração e Finanças, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 18.5.2013.

II.2.2 - Carga Horária 40 horas

*  -  A  tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Analista  Fazendário  de

Administração e Finanças, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário



1064
____________________________________________________________________________

do Legislativo”, de 18.5.2013.

ANEXO XVIII

(a que se refere o art. 46 da Lei n° , de de de 2013)

"ANEXO IX

(a que se refere o § 1° do art. 1° da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007)

QUADRO DE CARGOS DO TESOURO ESTADUAL

* - O Quadro de Cargos do Tesouro Estadual foi publicado no “Diário do Legislativo”,

de 18.5.2013.

ANEXO XIX

(a que se refere o art. 54 da Lei n° …..., de …. de …....................... de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.786, de 27 de outubro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE

(...)

I.3 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Hemominas

I.3.1 - Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 30 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Hematologia  e  Hemoterapia,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no

“Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

Carga horária: 40 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Hematologia  e  Hemoterapia,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no

“Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

(...)

I.4 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Funed

I.4.1 - Auxiliar de Saúde e Tecnologia

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar de Saúde

e  Tecnologia,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do



1065
____________________________________________________________________________

Legislativo”, de 18.5.2013.

ANEXO XX

(a que se refere o art. 55 da Lei n° …., de … de …............2013)

“ANEXO VIII

(a que se refere o inciso VIII do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

(...)

VIII.3 - TABELAS DE VENCIMENTOS BÁSICOS DAS CARREIRAS DO IPEM

VIII.3.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Atividades Operacionais, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 18.5.2013.

ANEXO XXI

(a que se refere o “caput” do art. 56 da Lei n° …., de … de …............2013)

“ANEXO I

(a que se refere o inciso I do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE DEFESA SOCIAL DO PODER EXECUTIVO

(...)

I.3  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DO  QUADRO

ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA CIVIL

I.3.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DA POLÍCIA CIVIL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar da Polícia

Civil,  carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

ANEXO XXII

(a que se refere o parágrafo único do art. 56 da Lei n° …., de … de …............ de

2013)
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TABELA PARA CÁLCULO DOS REAJUSTES A QUE SE REFERE O PARÁGRAFO

ÚNICO DO ART. 63 DA LEI N° , DE … DE ...... DE 2013

Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar da Polícia Civil

30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar da Polícia

Civil,  carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

18.5.2013.

ANEXO XXIII

(a que se refere o “caput” do art. 57 da Lei n° …., de … de …................... de 2013)

“ANEXO II

(a que se refere o inciso II do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

II.1  -  TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DO INSTITUTO

MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA

II.1.1 - CARREIRA DE AUXILIAR OPERACIONAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar

Operacional,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 18.5.2013.

(...)

ANEXO IV

(a que se refere o inciso IV do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

IV.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE  ESTADO  DE  MEIO  AMBIENTE  E  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  -

SEMAD -,  DO INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS -  IEF  -,  DO INSTITUTO

MINEIRO DE GESTÃO DE ÁGUAS -  IGAM -  E DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DO

MEIO AMBIENTE - FEAM
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IV.1.1 - CARREIRA DE AUXILIAR AMBIENTAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar Ambiental,

carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar Ambiental,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

ANEXO XXIV

(a que se refere o parágrafo único do art. 57 da Lei n° …., de … de ......... de 2013)

TABELA PARA CÁLCULO DOS REAJUSTES A QUE SE REFERE O PARÁGRAFO

ÚNICO DO ART. 63 DA LEI N° , DE … DE ........ DE 2013

Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar Operacional

40 HORAS

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar

Operacional,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 18.5.2013.

Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar Ambiental

30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar Ambiental,

carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

40 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar Ambiental,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

18.5.2013.

ANEXO XXV

(a que se refere o art. 61 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO IV

(a que se refere o § 3º do art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)
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QUANTITATIVOS DE VALORES UNITÁRIOS DE CARGOS DE PROVIMENTO EM

COMISSÃO

IV.2  -  QUANTITATIVOS  DE  CARGOS  DE  PROVIMENTO  EM  COMISSÃO,

FUNÇÕES GRATIFICADAS E GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

ATRIBUÍDAS AOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

(...)

IV.2.8 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quadro contendo a espécie, o nível e o quantitativo dos Cargos de Provimento

em Comissão foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O quadro contendo a espécie, o nível e o quantitativo das Funções Gratificadas

foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

*  -  O  quadro  contendo  a  espécie,  o  nível  e  o  quantitativo  das  Gratificações

Temporárias Estratégicas foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quadro contendo a espécie, o nível e o quantitativo dos Cargos de Provimento

em Comissão foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O quadro contendo a espécie, o nível e o quantitativo das Funções Gratificadas

foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

ANEXO XXVI

(a que se refere o art. 62 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO II

(a que se refere o inciso III do § 1º do art. 16 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro

de 2007)

(...)

II.2. TABELA DE FUNÇÕES GRATIFICADAS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA

(a que se refere o art. 10 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)
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*  -  A Tabela de Funções Gratificadas de Destinação Específica foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 18.5.2013.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 16/5/2013, a seguinte comunicação:

Do Deputado Tiago Ulisses em que notifica o falecimento do Sr. Arão Mendes de

Andrade, ocorrido em 15/5/2013, em Passa-Quatro. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Sra.  Kátia Ferraz Ferreira por sua posse no cargo de

Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

(Requerimento nº 4.205/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Fama pelo aniversário desse Município

(Requerimento nº 4.403/2013, do Deputado Fábio Cherem);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Santa  Luzia  pelo  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 4.404/2013, do Deputado Fábio Cherem);

de congratulações com o Sr. José César da Costa, Presidente da Federação das

Câmaras de Dirigentes Lojistas  de Minas Gerais,  pela  inauguração da nova sede

dessa entidade (Requerimento nº 4.426/2013, do Deputado Duarte Bechir);

de aplauso à Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais pelos

40 anos de sua fundação (Requerimento nº 4.430/2013, da Deputada Liza Prado);

de congratulações com o Sr. Milton Laugenio Magre, Vice-Presidente da Mahle, de

Itajubá,  por  ocasião  do  encerramento  de  suas  atividades  nessa  empresa

(Requerimento nº 4.434/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  o  Sr.  Antônio  Carlos  Andrada,  Prefeito  Municipal  de

Barbacena, por sua eleição para o cargo de Presidente da Associação Mineira de

Municípios no biênio 2013-2015 (Requerimento nº  4.464/2013, da Deputada Luzia

Ferreira);

de  congratulações  com  a  nova  diretoria  da  Associação  Mineira  de  Municípios



1070
____________________________________________________________________________

(Requerimento nº 4.467/2013, do Deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  o  Sindicato  das  Indústrias  do  Mobiliário  e  Artefatos  de

Madeira do Estado de Minas Gerais pelos 80 anos de sua fundação (Requerimento nº

4.468/2013, do Deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Carvalhópolis  pelo  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 4.469/2013, do Deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Eugenópolis  pelo  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 4.470/2013, do Deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de São Vicente de Minas pelo aniversário

desse Município (Requerimento nº 4.471/2013, do Deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com o Sr.  Marcelo Lana Franco por  sua posse no cargo de

Presidente  da  Epamig  (Requerimento  nº  4.475/2013,  do  Deputado Dalmo Ribeiro

Silva);

de congratulações com o Sr.  Weliton Prado, Deputado Federal,  por sua escolha

para a relatoria do Orçamento da União para o exercício de 2014 (Requerimento nº

4.524/2013, da Comissão de Educação);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Montalvânia  pelos  51  anos  de

emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  4.525/2013,  do  Deputado  Arlen

Santiago);

de congratulações com o Sr. Durleno Barbosa de Rezende, proprietário da Fazenda

dos  Patos,  pela  conquista  do  Prêmio  Nacional  de  Competitividade  para  Micro  e

Pequenas Empresas -  MPE Brasil  -,  na categoria Agronegócios (Requerimento nº

4.529/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações com a comunidade de São Lourenço pelo  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 4.534/2013, do Deputado Fábio Cherem);

de  pesar  pelo  falecimento  do  Sr.  Davis  Antônio  Cardoso  Júnior,  ex-Prefeito

Municipal  de  Abre-Campo  (Requerimento  nº  4.535/2013,  do  Deputado  Sebastião

Costa);

de  repúdio  (a  ser  encaminhada  à  Confederação  Sul-Americana  de  Futebol)  às

atitudes violentas de alguns jogadores do Arsenal Fútbol  Club de Sarandí  após a

partida contra o Atlético Mineiro pela Taça Libertadores da América, em 3/4/2013, no
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Estádio  Independência  (Requerimento  nº  4.537/2013,  do  Deputado Tadeu  Martins

Leite);

de congratulações com o Sr. Carlos Herculano Lopes pelo lançamento do livro "O

estilingue  -  Histórias  de  um  menino"  (Requerimento  nº  4.546/2013,  do  Deputado

Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com os policiais civis do 13º Departamento de Polícia Civil, da 3ª

Delegacia Regional de Polícia Civil, que atuaram na operação que apreendeu 100kg

de drogas em São João del-Rei (Requerimento nº 4.549/2013, do Deputado Cabo

Júlio);

de aplauso à Cel. PM Cláudia Romualdo, Comandante da 1ª Região da PMMG,

pela postura equilibrada, pela liderança e pela autoridade demonstradas no jogo entre

Atlético-MG  e  Arsenal,  em  3/4/2013,  no  Estádio  Independência;  e  aos  policiais

militares dos Comandos de Policiamento da Capital e de Policiamento Especializado

que  atuaram  nessa  ocasião  (Requerimento  nº  4.552/2013,  da  Comissão  de

Participação Popular);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  atuaram  na  operação  que

apreendeu  175  pedras  de  "crack"  em  Perdões  (Requerimento  nº  4.582/2013,  do

Deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do 36º Batalhão de Polícia Militar que

atuaram na operação que apreendeu 1.070 pinos de cocaína no Bairro Morro Alto, em

Vespasiano (Requerimento nº 4.595/2013, do Deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do 39º Batalhão de Polícia Militar que

atuaram  na  operação  que  apreendeu  1kg  de  "crack",  3kg  de  ácido  bórico,  sete

balanças  de  precisão,  R$5.000,00  em  dinheiro,  duas  armas  e  munições  no

Aglomerado Marimbondo, em Contagem (Requerimento nº 4.596/2013, do Deputado

Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do 19º Batalhão de Polícia Militar que

atuaram na operação que apreendeu 5,2kg de drogas, cocaína e "crack" no Município

de Teófilo Otoni (Requerimento nº 4.597/2013, do Deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  atuaram  na  operação  que

apreendeu 26 pedras de "crack", 2,8kg de maconha e 700g de haxixe no Bairro Alípio
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de Melo, em Belo Horizonte (Requerimento nº 4.598/2013, do Deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do 19º Batalhão de Polícia Militar que

atuaram  na  operação  que  identificou  o  responsável  por  dois  crimes  de  estupro,

ocorridos na zona rural de Ataleia (Requerimento nº 4.599/2013, do Deputado Cabo

Júlio);

de congratulações com a Secretaria de Educação de Montes Claros e com a Escola

Municipal Alcides Carvalho pela brilhante iniciativa de estimular atividades visando

diminuir os conflitos entre os alunos e aumentar a paz nas escolas (Requerimento nº

4.601/2013, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a comunidade de Cristina pelo aniversário de 161 anos

desse Município (Requerimento nº 4.607/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Pedralva pelo aniversário de 126 anos

desse Município (Requerimento nº 4.608/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Santa Rita do Sapucaí pelo aniversário de

121 anos desse Município (Requerimento nº 4.609/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva);

de congratulações com a comunidade de Cambuquira pelo aniversário de 104 anos

desse Município (Requerimento nº 4.610/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com o  Sindicato  e  Organização  das  Cooperativas  de  Minas

Gerais pela eleição de sua diretoria para o quadriênio 2013-2017 (Requerimento nº

4.617/2013, do Deputado Antônio Carlos Arantes);

de  congratulações  com  o  escritor  Osvaldo  Bertolino  pelo  lançamento  do  livro

"Maurício  Grabois:  Uma  vida  de  combates"  (Requerimento  nº  4.619/2013,  do

Deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com o escritor Augusto Buonicore pelo lançamento do livro "Meu

verbo  é  lutar:  A  vida  e  o  pensamento  de  João  Amazonas"  (Requerimento  nº

4.620/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com  o  Centro  de  Desenvolvimento  Lojista  Jovem  de  Belo

Horizonte - CDL BH Jovem - pela posse de sua diretoria para o biênio 2013-2014

(Requerimento nº 4.621/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a empresa Tenco Shopping Centers pelos 25 anos de sua
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fundação (Requerimento nº 4.622/2013, da Deputada Liza Prado);

de congratulações com os autores dos trabalhos que compõem a obra "Estudos:

Direito Público - Homenagem ao Ministro Carlos Mário da Silva Velloso", publicada

pela Ed. Lex Magister (Requerimento nº 4.623/2013, da Deputada Liza Prado);

de aplauso aos policiais militares lotados na 117ª Companhia de Polícia Militar do 9º

Batalhão de Polícia Militar pelo salvamento do Sr. Heber Bernardino dos Santos, em

5/2/2013, no Município de Senhora dos Remédios (Requerimento nº 4.646/2013, da

Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares lotados na 128ª Companhia de Polícia Militar do

22º Batalhão de Polícia  Militar  pela  operação que culminou na apreensão de um

menor  no  Aglomerado  da  Serra,  em  29/3/2013  (Requerimento  nº  4.647/2013,  da

Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso  ao  3º  Sgt.  PM Glaucimar  Batista  Gomes  pelos  relevantes  serviços

prestados à comunidade, em especial pela ação que impediu a efetivação do crime

de  roubo  ao  posto  de  gasolina  Maquiné,  no  Bairro  Bonsucesso,  em  12/4/2013

(Requerimento nº 4.648/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso  aos  policiais  militares  lotados  na  17ª  Companhia  de  Polícia  Militar

Especial do 34º Batalhão de Polícia Militar  e na 20ª Companhia de Polícia Militar

Especial do 16º Batalhão de Polícia Militar pela operação que culminou na prisão de

25 flanelinhas, sendo dezesseis nas imediações do Mineirão e nove nas imediações

do  Independência,  acusados  de  exercício  irregular  de  profissão  ou  atividade

(Requerimento nº 4.649/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso  aos  policiais  militares  lotados  na  42ª  Companhia  Independente  de

Polícia Militar do 19º Batalhão de Polícia Militar pelo excelente trabalho realizado em

2012  em  prol  da  segurança  pública  e  da  sociedade  mineira  (Requerimento  nº

4.650/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares lotados na 15ª Companhia de Polícia Militar do 49º

Batalhão de Polícia Militar pela operação que culminou na prisão de duas pessoas

por  envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Céu Azul,  em Belo Horizonte

(Requerimento nº 4.651/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 31º Batalhão de Polícia
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Militar, pela participação em operação que culminou na prisão de três pessoas que

explodiram um caixa eletrônico no Município de Conselheiro Lafaiete (Requerimento

nº 4.652/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso  aos  Srs.  Ailton  Pereira,  Delegado  de  Polícia,  Eduardo  Rampazo,

Inspetor de Polícia, e Gustavo Lúcio Sales, Aroldo Souza Arcanjo e Roosewelt Sanie

da Silva, Investigadores de Polícia, pela investigação e elucidação do latrocínio de

que  foi  vítima  o  Sr.  João  Gabriel  Camargos  (Requerimento  nº  4.653/2013,  da

Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso  aos  policiais  militares  lotados  no  Batalhão  de  Polícia  Militar  de

Jaguariaíva (PR) que participaram da operação que culminou na prisão em flagrante

do  criminoso  que  cometeu  latrocínio  contra  o  Sr.  João  Gabriel  Camargos

(Requerimento nº 4.654/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de congratulações com a Cel. PM Cláudia Romualdo, Comandante do Policiamento

da Capital, pelo brilhantismo e competência com que vem conduzindo as ações de

segurança  na  Capital  (Requerimento  nº  4.655/2013,  da  Comissão  de  Segurança

Pública);

de congratulações com o Sr. Ronaldo Scucato por sua reeleição para o cargo de

Presidente  da  Ocemg  (Requerimento  nº  4.685/2013,  da  Comissão  de  Política

Agropecuária);

de congratulações com a Igreja Batista do Calvário, de Governador Valadares, pelo

transcurso  de seu 50º aniversário  (Requerimento  nº  4.698/2013,  da  Comissão de

Assuntos Municipais).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 2013

ATAS

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/5/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Questão de ordem - Discussão e Votação de Proposições: Requerimentos da

Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Rômulo Viegas e Sargento Rodrigues;

aprovação  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  34/2013;

votação nominal  do Substitutivo nº  3,  salvo emenda;  inexistência de quórum para

votação; anulação da votação; questões de ordem; renovação da votação nominal do

Substitutivo nº 3, salvo emenda; aprovação; prejudicialidade dos Substitutivos nºs 1 e

2 e da Emenda nº 1 -  Votação,  em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº

33/2012; votação nominal do Substitutivo nº 1; aprovação - Votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 3.587/2012; requerimento da Deputada Maria Tereza Lara; votação

do requerimento; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.803/2013;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.815/2013; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.843/2013;

apresentação  das  Emendas  nºs  1  a  4;  encerramento  da  discussão;  votação  do

Substitutivo  nº  1 ao vencido em 1º turno,  salvo emendas;  aprovação;  votação da

Emenda nº 1; rejeição; votação da Emenda nº 2; rejeição; votação da Emenda nº 3;

rejeição; votação da Emenda nº 4; rejeição - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 3.878/2013; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno,

do Projeto de Lei nº 4.058/2013; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.893/2013; apresentação das Emendas nºs 1 a 5; encerramento da discussão;

encaminhamento das emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

- Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.531/2012; aprovação na forma do

Substitutivo nº 1 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.402/2011; aprovação

na forma do vencido em 1º turno -  Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei  nº

3.252/2012; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 1º turno, do
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Projeto de Lei nº 1.100/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1; declarações de

voto - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.805/2011; aprovação na forma

do  Substitutivo  nº  1  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.625/2012;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1; prejudicialidade das Emendas nºs 1 e 2 -

Discussão, em 1º turno,  do Projeto de Lei nº 3.688/2013;  aprovação na forma do

Substitutivo nº 1 - Declarações de voto - Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Hely Tarqüínio - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever

Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos

Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -

Cabo Júlio - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró

Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo -

Elismar Prado - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco -

Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário

Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia

-  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -  Rosângela Reis -  Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -  Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Às  9h15min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)



1077
____________________________________________________________________________

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  2ª  Fase,  com  a  discussão  e  votação  da  matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questão de Ordem

O Deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

estou aqui para dizer que, lamentavelmente, não ocorrerá mais hoje o julgamento

referente ao covarde massacre ocorrido em Felisburgo, que vitimou de maneira cruel

e  sorrateira  cinco  trabalhadores  rurais  sem-terra.  Eles  foram  brutalmente

assassinados. O julgamento ia acontecer hoje, no Fórum Lafayette. O mandante e os

assassinos seriam julgados agora de manhã, às 9 horas, porém, lamentavelmente, a

Justiça cancelou o julgamento. Havia a expectativa de todos os que lutam por justiça

no Brasil, especialmente em Minas Gerais, de que esse julgamento restabelecesse a

justiça no nosso Estado. A Justiça resolveu cancelar o julgamento, e a alegação foi de

que ainda faltava ouvir algumas testemunhas no Vale do Jequitinhonha. Faço esse

registro para lamentar e dizer que, mais uma vez, a Justiça frustrou a expectativa de

milhões de brasileiros,  especialmente dos trabalhadores de Minas Gerais.  Eu e a

Deputada  Maria  Tereza  Lara  estamos  aqui  para  fazer  esse  registro.  Nossos

companheiros do PT - Deputados Rogério Correia, Ulysses Gomes e Durval Ângelo -

estão agora junto ao sindicato e ao MST, na porta do Fórum Lafayette, realizando

uma audiência da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. É um ato público,

já que todos estavam esperando que o julgamento fosse feito e que a justiça fosse

concluída. Infelizmente, anteontem à noite, recebemos a notícia do cancelamento do

julgamento. Aliás, haverá uma reunião da liderança do MST e do PT com o Juiz que

determinou o cancelamento do julgamento, para reivindicar a marcação de um novo

julgamento  ainda  neste  semestre,  ou  seja,  o  mais  rápido  possível.  Afinal,  há  um

descrédito em relação à Justiça em nosso País. Fatos como esse cancelamento, que

pegou todos desprevenidos e causou grande comoção, só contribuem para que a

Justiça perca credibilidade cada vez mais. É por isso que eu e a Deputada Maria

Tereza  Lara  estamos  aqui,  ou  seja,  estamos  aqui  para,  junto  aos  nossos  pares,

registrar  o  nosso  protesto  contra  o  cancelamento  desse  julgamento.  O  crime
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aconteceu no dia 20/11/2004, um dia muito simbólico, porque é o dia da morte de

Zumbi  dos  Palmares  e  o  Dia  da  Consciência  Negra.  Quero  aproveitar  para

cumprimentar  os  trabalhadores da Justiça que vieram aqui,  em sua luta.  Daqui  a

pouco, apreciaremos os projetos de lei. Peço a todos solidariedade aos trabalhadores

rurais sem terra que vieram de todos as partes do Brasil, especialmente de Minas

Gerais, para acompanhar esse julgamento. Infelizmente, a Justiça, mais uma vez, o

desmarcou. No dia 20 de novembro, fará nove anos que o crime aconteceu. Era isso,

Sr. Presidente. Obrigado pela oportunidade.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Maria Tereza Lara em

que solicita  a inversão da pauta desta reunião,  de modo que o Projeto de Lei  nº

767/2011 seja apreciado em último lugar entre as matérias em fase de discussão. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.  Vem à Mesa requerimento do Deputado

Rômulo Viegas em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que os

Projetos de Lei nºs 3.878, 4.058 e 3.893/2013 sejam apreciados logo após o Projeto

de Lei nº 3.843/2013, nessa ordem, entre as matérias em fase de discussão. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.  Vem à Mesa requerimento do Deputado

Sargento Rodrigues em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que

o Projeto de Lei Complementar nº  34/2013 seja apreciado em primeiro lugar.  Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 34/2013, do Governador

do Estado, que incorpora parcelas da Gratificação Complementar de Produtividade -

GCP -, instituída pela Lei nº 18.017, de 8/1/2009, pelo valor da GCP vigente no ano

de  2012,  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A

Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo  nº  1 da Comissão de Justiça.  A Comissão de Fiscalização Financeira

opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  que  apresenta.
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Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que

opina  pela  rejeição  da  Emenda  nº  1  e  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 3, que apresenta. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo

processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 192 e 255, do

Regimento  Interno.  A  fim  de  proceder  a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita às

Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, o Substitutivo

nº 3, salvo emenda.

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 33 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência a torna sem efeito.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Pela ordem, Sr. Presidente. Solicito a V. Exa. que

renove  a  votação,  porque,  no  momento  em  que  V.  Exa.  anunciava  a  primeira

chamada, alguns Deputados adentravam o Plenário.

O  Deputado  João  Leite  -  Sr.  Presidente,  solicito  a  V.  Exa.  que  peça  a  alguns

Deputados que registrem sua presença no painel, porque, mesmo presentes, não têm

seus nomes registrados, portanto, não vão conseguir votar. Obrigado.

O Sr. Presidente - É regimental. Com a entrada de ouros Deputados no Plenário, a

Presidência vai renovar a votação. Em votação, o Substitutivo nº 3, salvo emenda.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos

Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio -

Celinho do Sinttrocel  -  Dalmo Ribeiro Silva  -  Deiró  Marra  -  Dilzon Melo -  Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fábio Cherem -

Glaycon Franco - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada

- Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário

Henrique Caixa - Marques Abreu - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas

- Rosângela Reis -  Sargento Rodrigues -  Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -
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Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

O Sr.  Presidente -  Votaram “sim” 39 Deputados. Não houve voto contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 3, salvo emenda. Com a aprovação do Substitutivo nº 3,

ficam  prejudicados  os  Substitutivos  nºs  1  e  2  e  a  Emenda  nº  1.  Está,  portanto,

aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  34/2013  na  forma do

Substitutivo nº 3. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 33/2012, do Deputado

Sargento Rodrigues, que acrescenta artigo à Lei nº 5.301, de 16/10/1969 - atribui aos

Comandantes Militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar o dever de

regulamentar a jornada de trabalho dos militares do Estado, com definição da carga

horária mínima e máxima. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões de Administração

Pública, de Segurança Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A Presidência vai

submeter a matéria a votação pelo processo nominal,  de conformidade com o art.

260,  inciso I,  c/c  os arts.  192 e 255,  do Regimento Interno.  A fim de proceder  a

votação  pelo  processo  eletrônico,  a  Presidência  solicita  às  Deputadas  e  aos

Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. A Presidência dará início ao

processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus

lugares. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -

Cabo Júlio - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Dilzon Melo -

Doutor  Wilson Batista -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -  Elismar  Prado -  Fábio

Cherem - Glaycon Franco - João Leite - José Henrique - Juarez Távora - Juninho

Araújo  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo Moreira  -  Liza  Prado -  Luiz  Humberto

Carneiro -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa - Marques Abreu -  Pompílio

Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -  Tenente Lúcio -  Tiago Ulisses - Vanderlei
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Miranda.

O Sr.  Presidente -  Votaram “sim” 41 Deputados. Não houve voto contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei

Complementar nº 33/2012 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Votação,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº  3.587/2012,  do Procurador-Geral  de

Justiça, que dispõe sobre a criação de cargos no âmbito do Ministério Público do

Estado de Minas Gerais. Vem à Mesa requerimento da Deputada Maria Tereza Lara

em que solicita o adiamento da votação do projeto. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.803/2013, do Governador do Estado,

que autoriza a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais a alienar os imóveis que

especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina  pela  aprovação do  projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Justiça.  Em  votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.803/2013 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.815/2013, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cachoeira de Minas o imóvel

que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o

projeto.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.843/2013, do Governador do Estado,

que  reajusta  as  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  que  indica,  institui

Gratificação Complementar no âmbito da Escola de Saúde Pública - ESP -, institui a

carreira de Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde no Estado de

Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
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pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido

em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.843/2013

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:

“Art.  …  -  Fica  concedido  prazo  improrrogável  de  sessenta  dias  a  partir  da

publicação  desta  lei  para  que  o  servidor  público  civil  ocupante  dos  cargos  da

administração direta e indireta faça opção pela jornada de trabalho de quarenta horas

semanais,  dispensadas,  excepcionalmente  neste  período,  a  aprovação  e  demais

interveniências da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças,

previstas no art. 59 da Lei nº 15.788, de 27 de outubro de 2005, com a redação dada

pelo art. 75 da Lei nº 16.192, de 23 de junho de 2006, e no Decreto nº 44.410, de 17

de novembro de 2006, que regulam a matéria.”.

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2013.

Sávio Souza Cruz

Justificação:  Esta  emenda  visa  proporcionar  aos  servidores  do  Estado  a

oportunidade  que  nunca  lhes  foi  concedida  de  realizar  a  opção  pela  jornada  de

trabalho de 40 horas semanais.

A medida é  oportuna e  atende também ao propósito do  Executivo,  implícito  no

Projeto de Lei nº 3.843/2013, de “estimular o servidor de determinada carreira que

adira  à jornada de trabalho semanal  de 40 horas,  de forma a melhor  atender  às

necessidades da administração pública”, conforme bem resumiu o relatório aprovado

pela Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, quando da análise de referida

proposição.

Pela oportunidade da matéria, contamos com o apoio dos nobres pares para sua

aprovação.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 33 a seguinte redação:

“Art. 33 - O art. 6º da Lei nº 15.464, de 2005, passa a vigorar acrescido dos §§ 2º e

3º, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º:
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'Art. 6º - (…)

I - a cessão do servidor for para o exercício de cargo em comissão igual ou superior

a DAD-4 na Administração Direta e DAI-20 na Administração Indireta e Fundacional;

ou

(…)'.”.

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2013.

Sávio Souza Cruz

Justificação: Reservar a possibilidade de cessão de servidor com ônus para o órgão

de origem apenas quando essa cessão se destinar a cargo em comissão igual ou

superior a DAD-8 ou DAI-27 seria negar ao servidor a possibilidade de buscar por

melhoria de sua condição em outro órgão, privilegiando-se, assim, apenas aqueles

que podem se valer de indicações políticas. Seria, também, uma forma de forçar o

servidor  a  permanecer  no  seu  órgão  de  origem,  anulando,  dessa  forma,  a

prerrogativa que ele tem de eventualmente necessitar de uma movimentação.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Fica concedido prazo improrrogável de sessenta dias a partir da publicação

desta lei para que o servidor público civil da autarquia Imprensa Oficial, ocupante dos

cargos das carreiras de Analista de Gestão, Técnico de Administração Geral, Auxiliar

de Administração Geral, Técnico da Indústria Gráfica e Auxiliar da Indústria Gráfica,

bem como o servidor público civil do Departamento Estadual de Telecomunicações,

faça a opção pela jornada de trabalho de quarenta horas semanais, dispensadas,

excepcionalmente nesse período, a aprovação e demais interveniências da Câmara

de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, previstas no art. 59 da Lei

nº 15.788, de 27 de outubro de 2005, com a redação dada pelo art. 75 da Lei nº

16.192, de 23 de junho de 2006, e no Decreto nº 44.410, de 17 de novembro de 2006,

que regulam a matéria.”.

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2013.

Antonio Lerin

Justificação:  Esta  subemenda  concede  aos  31  servidores  do  Departamento

Estadual de Telecomunicações - DETEL -, além dos servidores da Imprensa Oficial de
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Minas Gerais, ocupantes dos cargos acima relacionados, o mesmo benefício de optar

pela jornada de trabalho de 40 horas semanais, de modo que venha atender de forma

efetiva à vontade dos servidores e ao propósito do Estado de aprimorar sua eficiência

no atendimento fornecido pela administração pública.

Trata-se de uma adequação da redação normativa proposta na Emenda nº 10 ao

Projeto de Lei nº 3.843, de 2013, facultando ao servidor aderir à jornada de trabalho

semanal de 40 horas, cujo impacto financeiro no orçamento do Poder Executivo é

ínfimo devido ao baixo número de servidores desse Departamento.

Justificada  a  subemenda,  esperamos  sua  apreciação  e  aprovação  por  este

Plenário.

EMENDA Nº 4

Fica o parágrafo único transformado em § 1º, acrescentando-se o seguinte § 2º:

“Art. … - (...)

§ 1º - (...)

§ 2º - Entre os cargos de provimento em comissão e funções gratificadas criados, a

que se refere o § 1º e que serão identificados em decreto, ficam incluídos aqueles

pertencentes à Divisão de Orçamento e Finanças - Divof -, lotado nas SREs.”

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2013.

Sávio Souza Cruz

Justificação:  Executando  atividade  sujeita  a  trabalhos  de  auditoria  e  que  exige

acompanhamento  de  prazos  e  datas  para  o  adequado  atendimento  das  normas

concernentes à execução da despesa pública, os servidores pertencentes à Divisão

de  Orçamento  e  Finanças  lotados  nas  SREs  desenvolvem  atividade  de  enorme

responsabilidade  e  complexidade,  atendendo  servidores  de  toda  jurisdição.  Tais

servidores  sentem-se  discriminados  por  não  terem  sido  incluídos  nesse  grupo

beneficiado pela Emenda nº 11, uma vez que são igualmente concursados e ocupam

os mesmos cargos do Plano de Carreira, como os demais nela incluídos.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto três emendas do Deputado

Sávio Souza Cruz, que receberam os nºs 1, 2 e 4, e uma do Deputado Antonio Lerin,

que recebeu o nº 3, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno,
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serão submetidas a votação independentemente de parecer. Informa, ainda, que as

emendas encaminhadas pelo Governador do Estado por meio das Mensagens nºs

445/2013,  publicada  em  9/5/2013,  e  447/2013,  publicada na  data  de  hoje,  foram

contempladas  no  parecer  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  serão

arquivadas, nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno. Em votação, o

Substitutivo  nº  1,  salvo  emendas.  As Deputadas  e  os  Deputados que  o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1.

As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda nº 2. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (-  Pausa.)  Rejeitada.  Em  votação,  a

Emenda nº 3. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda nº 4. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.843/2013 na forma do

Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.878/2013, do Tribunal de Justiça, que

fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, relativa ao ano de 2013. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os  Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.878/2013 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.058/2013, da Mesa da Assembleia,

que  dispõe  sobre  a  concessão  da  licença-paternidade  na  Assembleia  Legislativa,

sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos de seus servidores referente ao

ano  de  2013,  altera  dispositivos  da  Lei  nº  17.590,  de  20/6/2008,  que  institui  o

Adicional de Desempenho - ADE - no âmbito da Assembleia Legislativa e dá outras

providências. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do projeto. Em discussão,

o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto.
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As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À Mesa da Assembleia.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.893/2013, do Governador do Estado,

que  cria  o  Fundo  Especial  do  Poder  Judiciário  do  Estado  de  Minas  Gerais.  A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº  1,  da Comissão de Justiça. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.893/2013

EMENDA Nº 1

Suprima-se, no “caput” do art. 2º, a expressão “em especial” e, no art. 2º, suprima-

se o inciso VII.

Dê-se a seguinte redação ao inciso VIII do art. 2º:

“Art. 2º - (…)

VIII - realização de outras despesas de capital ou correntes.”.

Acrescente-se no art. 2º o seguinte parágrafo único:

“Art. 2º - (…)

Parágrafo único - O superávit financeiro anual do FEPJ, apurado em seu balanço

patrimonial anual, nos termos do art. 105, §§ 1º e 3º, da Lei Complementar Federal nº

4.320, de 1964, deverá ser aplicado em despesas correntes, incluindo despesas de

caráter indenizatório, quitação de passivos e de outros direitos de pessoal em atraso

e melhorias do Plano de Carreiras do Tribunal de Justiça.”.

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Conforme prevê a Lei  Complementar nº  91/2006,  um dos aspectos

importantes na criação de fundos públicos é a definição clara e objetiva da destinação

de seus recursos ou receitas. A introdução da expressão “em especial” no “caput” do

art. 2º indica a possibilidade de inclusão de outras despesas, além das elencadas nos

incisos, razão da necessidade de sua supressão. Ademais, na forma do substitutivo,

com a supressão do inciso VII  e sua transformação em parágrafo único e a nova
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redação dada ao inciso VIII, fica claramente caracterizada a utilização do FEPJ para

“despesas de capital”  e de “capacitação e treinamento”.  No entanto, considerando

que o Tesouro  Estadual  só  repassa recursos  ao  orçamento  anual  do  Tribunal  de

Justiça para pagamento da folha de pessoal e seus encargos, restarão apenas as

receitas do FEPJ para cobertura de todas as demais despesas correntes e de capital.

Com a introdução do parágrafo único e considerando que o Tribunal de Justiça, além

de arcar com diversas outras despesas de natureza corrente, como as de caráter

indenizatório,  possui  elevados  passivos  de  pessoal  -  com  seus  magistrados  e

servidores -  e precisa atender  ao plano de melhoria  de suas carreiras,  sobretudo

dado o elevado índice de evasão de pessoal em início de carreira, fica assegurada

essa possibilidade com a utilização do superávit financeiro do FEPJ, sem o concurso

do Tesouro Estadual.

EMENDA Nº 2

Dê-se a seguinte redação ao § 1º do art. 3º:

“Art. 3º - (...)

§  1º  -  As disponibilidades temporárias de caixa do FEPJ serão depositadas em

instituição  financeira  oficial,  remuneradas  de  acordo  com  as  normas  financeiras

aplicadas ao setor público, observado o princípio da unidade de tesouraria, em conta

bancária específica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos termos do art. 56 da

Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.”.

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação: O princípio da unidade de tesouraria está explícito no art. 56 da Lei

Federal nº 4.320, de 1964. No entanto, a Constituição da República, em seu art. 74,

estabelece que a unidade de tesouraria deve ser observada “por Poder”. A redação

original do § 1º do art. 3º não deixa claro que se trata de “unidade de tesouraria do

Poder Judiciário”, deixando margem a dúvida em relação à “unidade de tesouraria do

Tesouro Estadual”. Assim, a nova redação sugerida suprime a dúvida na interpretação

do parágrafo.

EMENDA Nº 3

Dê-se a seguinte redação ao § 4º do art. 3º:
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“Art. 3º - (...)

§ 4º - As atribuições de arrecadação e de controle das taxas referidas neste artigo

serão exercidas pelo Tribunal de Justiça, através de seu documento de arrecadação,

a GRCTJ, e sua fiscalização dar-se-á em conjunto com a Secretaria de Estado de

Fazenda.”.

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação: Atualmente, o Tribunal de Justiça já arrecada em documento próprio as

custas judiciais e a taxa judiciária, repassando-as ao Tesouro Estadual, dada a não

vinculação até o momento. Por outro lado, o Tesouro Estadual arrecada a taxa de

fiscalização judiciária, essa já vinculada ao Tribunal de Justiça, em seu documento de

arrecadação, o DAE, repassando, depois, ao Tribunal, o produto da arrecadação. A

necessidade de centralizar no Tribunal a arrecadação de todas as receitas judiciárias,

além de atender a um procedimento resultante de sua vinculação ao Poder Judiciário,

permitirá ao Tribunal controlar e planejar melhor a fiscalização dessas arrecadações,

através de relatórios de evolução e controle, possibilitando à Corregedoria Geral de

Justiça melhor planejamento de sua atividade própria de fiscalização e de controle,

com vistas ao combate à sonegação. Como de costume, a Secretaria de Estado de

Fazenda continuará com sua atribuição de fiscalização, até porque eventuais práticas

de autuação por sonegação cabem à Secretaria de Fazenda. Em síntese, além do

prejuízo na aplicação financeira dos recursos arrecadados e vinculados ao Tribunal, a

centralização na Secretaria de Fazenda das atribuições de arrecadação, controle e

fiscalização das receitas judiciárias, que passam a vincular-se ao Tribunal de Justiça,

resultaria  em  grave  prejuízo  no  que  concerne  ao  planejamento  e  controle  da

arrecadação, atribuições já afetas à Corregedoria-Geral de Justiça. Essa sugestão de

emenda  está  alicerçada  no  art.  11  da  Lei  Complementar  nº  101,  a  Lei  de

Responsabilidade  Fiscal,  “in  verbis”:  “Constituem  requisitos  essenciais  da

responsabilidade na gestão fiscal  a  instituição,  previsão e  efetiva  arrecadação de

todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação”. Como poder

autônomo, essa responsabilidade é inerente ao Chefe do Poder Judiciário.
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EMENDA Nº 4

Dê-se a seguinte redação ao art. 6º:

“Art. 6º - O grupo coordenador do FEPJ, ao qual competem as atribuições previstas

no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, será composto por quatro

representantes da administração do TJMG, um magistrado de primeiro grau e um

representante de cada entidade sindical dos servidores do Poder Judiciário, na forma

como dispuser o regulamento.”.

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação:  A Resolução  nº  70/2009  do  CNJ  prevê  a  participação  efetiva  dos

servidores da Justiça na elaboração e acompanhamento do orçamento dos Tribunais

de Justiça.  Visto que despesas orçamentárias serão executadas com recursos do

FEPJ,  é  fundamental  que  os  representantes  dos  servidores  participem  da

coordenação do Fundo do Poder Judiciário, como já ocorre em outros Estados, como

no Tribunal de Justiça do Piauí. De acordo com o art. 6º da Lei nº 5.425, de 2004,

daquele Estado, 2 servidores do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo do Poder

Judiciário Estadual compõem o Conselho de Administração do Fermojupi.

EMENDA Nº 5

Acrescente-se o seguinte art. 8º:

“Art. 8° - 50% (cinquenta por cento) do saldo das reservas financeiras do TJMG, no

ato da aprovação dessa lei,  passam a incorporar  o Fundo.  O saldo  restante  das

reservas financeiras do TJMG será utilizado para a quitação de eventuais passivos de

pessoal devidos pelo TJMG a seus magistrados e servidores ou melhorias do Plano

de Carreiras da instituição.”.

Renumerem-se os arts. 8º, 9º e 10 para 9º, 10 e 11, respectivamente.

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação: Como demonstrado no Ofício nº 158/GAPRE/2013,  o Fundo possui

viabilidade econômico-financeira, por isso pode ser aprovado. Segundo estimativas

desse ofício, somente as receitas com custas e emolumentos, taxa judiciária, taxa de

fiscalização judiciária, saldo dos depósitos judiciais e as aplicações financeiras em
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2013  já  são  suficientes  para  cobrir  todas  as  despesas  previstas  com  custeio  e

investimento do TJMG. Isso quer dizer que o Fundo não é deficitário e, não sendo,

não  necessita  de  injeção  inicial  de  capital  para  sua  composição.  Segundo  o

Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa publicado pelo TJMG em 29 de janeiro de

2013, essa instituição possuía nas reservas financeiras cerca de R$453 milhões, dos

quais seria muito justo o uso da metade desse valor para a quitação de eventuais

passivos de pessoal devidos pelo TJMG a seus magistrados e servidores.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no  decorrer  da  discussão,  foram  apresentadas  ao  projeto  cinco  emendas  do

Deputado Sargento Rodrigues, que receberam os nºs 1 a 5 e, nos termos do § 2º do

art. 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com o projeto à Comissão de

Fiscalização Financeira, para parecer.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.531/2012, do Deputado Carlos

Pimenta, que cria a exposição anual de artes realizada por artistas portadores de

síndrome de Down no âmbito do Estado e dá outras providências. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta. A Comissão da Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,  aprovado,  em  turno único,  o  Projeto  de  Lei  nº

3.531/2012 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão,  em 2º turno,  do Projeto de Lei  nº  2.402/2011,  do Deputado Rômulo

Viegas, que autoriza o Estado a doar ao Município de São João del-Rei o imóvel que

especifica e dá outras providências.  A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto.

Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  projeto.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

2.402/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.252/2012, do Governador do Estado,
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que  altera  a  Lei  nº  15.467,  de  13/1/2005,  que  institui  as  carreiras  do  Grupo  de

Atividades de Cultura do Poder Executivo, e dá outras providências. A Comissão de

Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o

Projeto  de  Lei  nº  3.252/2012  na  forma  do vencido  em  1º  turno.  À  Comissão  de

Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.100/2011, do Deputado Agostinho

Patrus  Filho,  que  dispõe  sobre  a  reserva  de  vagas  para  egressos  do  sistema

socioeducativo nas contratações para prestação de serviços com fornecimento de

mão de obra à administração pública do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade  do  projeto.  A  Comissão  de  Segurança  Pública  opina  pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, o

projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o

Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto

de  Lei  nº  1.100/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1.  À  Comissão  de  Segurança

Pública.

Declarações de Voto

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, preciso de apenas 30 segundos,

para dar satisfação às pessoas nas galerias, aos servidores que vieram acompanhar

a  votação.  Gostaria  de  informar-lhes  que  já  votamos  o  famoso  “carreirão”.  Foi

aprovado  por  unanimidade,  por  todas  as  bancadas  da  Casa,  com  as  alterações

apresentadas no parecer de 2º turno. O Ipsemg foi inserido, com 5%, conforme a

reivindicação. Também foi votada a questão dos Procuradores de Justiça do Estado,

da  AGE,  que  estão  aqui  -  o  projeto  de  lei  complementar,  em  1º  turno  -,  mas  o

“carreirão” foi inserido na reunião ordinária. Quero agradecer a todos os Deputados e

às  representações  sindicais  o  esforço.  Tudo correu  bem e foi  aprovado,  como o

desejo de todos. Muito obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Serei breve. Também gostaria de cumprimentar,
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como Vice-Líder da Bancada do PT,  os  nossos companheiros  que hoje estão em

frente ao fórum, num ato público, e vocês, profissionais do Ipsemg, que estão aqui de

plantão,  todos esses dias, e conquistaram esse direito.  A bancada foi decisiva na

negociação para  a  inclusão do Ipsemg.  O Deputado Lafayette  de  Andrada,  como

relator, acatou a reivindicação e incluiu o Ipsemg no seu parecer. O Ipsemg é o meu

sindicato. Sou professora aposentada. Vocês estão de parabéns por garantirem seus

direitos. É preciso que cada vez mais o Ipsemg seja valorizado e tenha ampliada a

sua estrutura de atendimento, até no interior do Estado. Muitos funcionários de todo o

Estado serão beneficiados por causa de vocês, que aqui estão, na defesa de seus

direitos. Sr. Presidente, obrigada.

O Sr.  Presidente -  Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei  nº  1.805/2011, do

Deputado  Dinis  Pinheiro,  que  obriga  as  instituições  comerciais  e  financeiras,  os

bancos, as agências de crédito ou similares a apresentar, por escrito, o motivo para o

indeferimento de crédito ao consumidor,  e dá outras providências. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta.  As Comissões de Defesa do Consumidor  e de Fiscalização Financeira

opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela

Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.805/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Defesa do Consumidor.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.625/2012, do Governador do Estado,

que institui a política de incentivo aos atletas e técnicos em atividade do desporto de

rendimento. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as

Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Esporte opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização

Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Esporte. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam prejudicadas as Emendas nºs 1 e 2.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.625/2012 na forma do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.688/2013, do Governador do Estado,

que  cria  e  extingue  cargos  de  provimento  em  comissão,  funções  gratificadas  e

gratificações  temporárias  estratégicas,  institui  as  carreiras  de  Analista  Fiscal  de

Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário  e de

Gestor  de  Regulação de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água e  de  Esgotamento

Sanitário no âmbito da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e

de  Esgotamento  Sanitário  do  Estado de Minas  Gerais  -  Arsae-MG -  e  dá  outras

providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões de Administração Pública e

de  Fiscalização  Financeira  opinam  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.688/2013 na forma do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Administração Pública.

Declarações de Voto

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.

Deputados,  neste  momento  gostaria  apenas  de  fazer  a  declaração  de  voto

relativamente  a  vários  projetos  e,  de  forma  muito  especial,  ao  Projeto  de  Lei

Complementar nº 33, de minha autoria. Quero aqui agradecer a cada Deputado e a

cada  Deputada  desta  Casa  que  votaram  favoravelmente  a  esse  projeto.  Sr.

Presidente, gostaria de externar os meus agradecimentos a todos os parlamentares,

aos Líderes da base e da Oposição, ou seja, a todos. Deram um passo de grande

importância  para  regulamentarmos a  carga horária  dos policiais  e  dos  bombeiros

militares em Minas Gerais. Sr. Presidente, quero externar de forma muito especial

meus agradecimentos ao Deputado Bonifácio Mourão, Líder do Governo nesta Casa,

que, desde o primeiro momento, manteve contato com o governo e vem mantendo o

acordo. Deputado Bonifácio Mourão, deixo o nosso agradecimento especial a V. Exa.
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por ter sido o Deputado condutor dessa negociação e por estar,  a todo momento,

registrando que o acordo havia  sido  feito  com o  governo.  Através  de  V.  Exa.  foi

possível  votar  o  projeto  em  1º  turno.  Esse  projeto,  Deputado  Bonifácio  Mourão,

tramitou apenas em 1º turno, mas já foram encaminhados 50%. Na verdade, ele traz

dignidade aos policiais e bombeiros militares de Minas Gerais. Há cerca de 10 anos,

Deputado Bonifácio Mourão, tenho trabalhado essa matéria aqui. Já foram realizadas

quatro  audiências  públicas  nesta  Casa  para  tratar  do  tema.  V.  Exa.  é  Deputado

constituinte  mineiro  -  esteve  aqui  em  1989  participando  da  elaboração  da

Constituição  mineira  -  e,  naquele  momento,  quando  se  transpunha  o  Texto

Constitucional para o texto da Constituição Estadual, sabia exatamente quais eram os

direitos  e  as  garantias  fundamentais  insculpidos  no  art.  5º,  os  chamados  direitos

fundamentais de primeira geração; em seguida, Deputada Maria Tereza Lara, no art.

6º, os direitos fundamentais de segunda geração; e, no art. 7º, os de terceira geração.

Obviamente os direitos dos trabalhadores a uma carga horária decente é algo de que

não  podemos  abrir  mão.  No  momento  em que o  Congresso  Nacional  aprovou a

proposta de emenda constitucional definindo a carga horária dos domésticos - não só

da empregada doméstica, mas do jardineiro, do motorista da família, enfim, de todos

os empregados domésticos -,  eles ficaram sendo os últimos empregados do setor

privado que não tinham uma carga horária definida em lei. Ela já havia sido definida e

inserida no texto da Constituição da República,  mas, em Minas Gerais,  os únicos

trabalhadores que ainda não têm carga horária definida em lei são os policiais e os

bombeiros militares. Para V. Exa. ter uma noção, para a Polícia Civil,  as 40 horas

semanais já estão regulamentadas no art.  8º da Lei Complementar nº 84, de cujo

projeto, o Projeto de Lei Complementar nº 58, tive a satisfação de ser relator em 2º

turno, em 2005. Quero registrar, Deputado Bonifácio Mourão, que esse projeto não

significa nada mais que fazer justiça aos policiais e bombeiros militares, já na sua

aprovação em 1º turno. E a aprovação do projeto em 1º turno é um indicativo, pois 41

Deputados presentes votaram favoravelmente a ele. Nenhum Deputado, nem da base

nem da Oposição, colocou-se contra essa matéria. Assim, depois de 10 anos em que

estamos trabalhando nessa matéria, Deputada Maria Tereza Lara, queremos externar

a  nossa  alegria  e  os  nossos  agradecimentos,  obviamente,  ao  Governador,  que
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orientou a sua base; ao Líder do Governo, que fez a interlocução; e, é claro, a todos

os  Deputados  desta  Casa  -  do  PT,  do  PMDB,  do  PCdoB  -  que  tiveram  esse

entendimento. Por outro lado, também quero dizer da nossa satisfação em ter votado

favoravelmente ao projeto do Tribunal de Justiça - participamos e mediamos o acordo

-, o qual contempla os servidores do Ipsemg e também os Procuradores do Estado.

Quero encerrar as minhas palavras fazendo um agradecimento especial a cada um

dos  41 Deputados que votaram favoravelmente  ao projeto.  Parabéns!  Esta Casa,

mais  uma  vez,  deu  uma  demonstração  de  que  é  a  casa  do  povo,  a  casa  da

democracia.  Com muita luta  e  sacrifício,  conseguimos avançar  na votação em 1º

turno. Parabéns a todos os Deputados! Obrigado, Líder Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Cabo Júlio -  Sr.  Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, de

igual forma quero associar-me ao Deputado Sargento Rodrigues nos agradecimentos,

mas faço menção a uma pessoa que também foi  muito importante na  aprovação

desse projeto, que é o Deputado Lafayette de Andrada. Deputado Duarte Bechir, o

Deputado Lafayette de  Andrada foi  relator  do PLC em duas Comissões e ajudou

muito.  Ontem  estivemos,  com  o  Comandante-Geral,  em  uma  reunião  cujo  tema

central foi exatamente a carga horária. Se existe uma profissão em que o cidadão não

pode parar no meio do trabalho e falar “deu o meu horário, vou embora”, é essa - ele

continua indiscriminadamente. Agora vai existir um mecanismo - ainda aprovado em

1º turno, mas a Assembleia já deu sinais de que vai aprová-lo em dois turnos - para

transformar  o  militar  em  cidadão  também,  cidadão  de  direitos,  de  obrigações.

Aprovamos  o  projeto  com  41  votos.  Quero  fazer  um  agradecimento  especial  à

Bancada  do  PMDB,  que,  com  seus  5  votos,  constituiu  quórum  para  que

aprovássemos esse projeto. Como o Deputado Sargento Rodrigues disse, foram 10

anos  lutando  nesta  Casa para  aprovar  o  projeto.  Quero  fazer  um agradecimento

especial  a  nossa  bancada,  já  que  o  quórum  estava  muito  baixo.  Somos  77

Deputados, mas só 41 estavam presentes; o PMDB contribuiu com 5 votos. Isso é

dignidade.  E  ainda  existe  um  rol  de  agradecimentos.  Faço  um  agradecimento

especial também ao Deputado Sargento Rodrigues, que é autor desse projeto e, há

10 anos, está nessa luta. Precisamos dar honra a quem merece ser honrado. E V.

Exa. é o autor desse projeto. Sou mais um para ajudá-lo. Então, de forma especial,
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faço-lhe um agradecimento em nome da nossa classe, pois tanto eu quanto V. Exa.

somos  de  lá.  Também  de  forma  especial,  agradeço  ao  Cel.  Sant'Ana,  um  dos

melhores Comandantes-Gerais que a Polícia Militar de Minas Gerais já teve, levando-

se em consideração sua seriedade, sua tranquilidade, principalmente sua firmeza no

trato com este Parlamento, comigo, com os Deputados e com todas as entidades.

Digo isso porque não sou hipócrita, se fosse o contrário, eu também diria, como o fiz

com outros Comandantes. Ele é o melhor Comandante que a Polícia Militar do Estado

de  Minas  Gerais  já  teve.  Hoje  a  Polícia  Militar  está  pacificada,  tranquilizada.  E

problemas  específicos  serão  resolvidos.  É  uma  polícia  que  atende  1  milhão  de

ocorrências por ano, apreende 20 mil armas por ano, portanto tem problemas. E os

problemas  pontuais  levados  ao  Comando  têm sido  resolvidos.  Estamos  todos  do

mesmo lado. Aliás, o Comando já se adiantou e editou uma resolução para acelerar o

processo. Eu apresentei quatro emendas a esse projeto, mas retirei-as a pedido do

Deputado Sargento Rodrigues, a fim de acelerar a tramitação. A primeira antecipava o

prazo de aplicação do projeto em 60 dias; na segunda emenda, constava que as

horas extras trabalhadas seriam compensadas em até 60 dias, para evitar a história

que ouvimos durante anos na polícia, de deixar para a reserva. E vamos discutir isso

em segundo turno. Em outra, essas horas extras seriam pagas em dinheiro. E essa

emenda também foi retirada por mim para acelerar a tramitação do projeto. Esta Casa

funciona  assim,  os  Deputados  vão  aperfeiçoando  o  projeto.  Procurei  fazer  isso

também. Vamos continuar esta discussão,  que está muito bem encaminhada pelo

Comando da PM. Apenas estou bastante temeroso - levamos isso ao Comandante-

Geral - em relação às mudanças nas escalas. Isso está causando um terror na tropa.

Espero que cheguemos a um acordo. Na nova proposta, dentro das 40 horas, pela

conta que fizemos, um policial demoraria até 65 dias para folgar no final de semana.

Isso não procede, porque o policial também precisa de descanso e lazer. Aguardamos

do Comando-Geral uma análise dos fatos que apresentamos ontem para darmos à

tropa da Polícia Militar uma tranquilidade, um direito e, mais que isso, para cuidarmos

das pessoas que cuidam da gente todos os dias, durante os 365 dias do ano, no

Natal  e  no  ano-novo.  Talvez  seja  a  única  instituição  do  Estado  que  funcione  a

contento e a todo o tempo. Parabéns aos policiais militares, pois, mais que nunca,
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vão ter direito a ter direitos.

A Deputada  Maria  Tereza  Lara  -  Também  gostaria,  como Vice-Líder  do  PT,  de

parabenizar  o  Deputado  Sargento  Rodrigues  pela  autoria  desse  projeto  tão

importante. Como V. Exa. disse, as empregadas domésticas regularizaram a carga

horária de trabalho. Nada mais justo e legítimo que todas as profissões tenham direito

a isso, principalmente uma profissão como essa, que tem papel preponderante em

defesa da vida na nossa sociedade. O Deputado Cabo Júlio também tem dado uma

contribuição importante à categoria. A Bancada do PT votou favoravelmente não só a

esse projeto como a todos apresentados hoje, alguns de iniciativa do Governador. O

papel da Oposição tem sido da nossa bancada para contribuir com a discussão e

avançar nas questões dos direitos e benefícios da sociedade. Lembro que o Ipsemg

foi  incluído  e,  também,  o  projeto  do  Tribunal  de  Justiça,  quando  os  Deputados

Rogério Correia, Durval Ângelo e Sargento Rodrigues tiveram uma atuação decisiva

na  negociação  de  um  substitutivo,  no  qual  constou  o  abono  de  R$130,00  e  a

modificação do percentual de cinco para seis e poucos por cento. Também quero falar

sobre a importância do Parlamento para que haja uma ampla discussão.  Quando

concluímos que a discussão é em torno de algo que beneficia a sociedade, todos

contribuem. Faço esse registro.  Solicitamos também que a votação do projeto do

Deputado  Wander  Borges  sobre  a  população  de  rua  seja  adiado,  a  pedido  do

Deputado  André  Quintão.  Foi  apresentado  um  substitutivo  que  deverá  ser  mais

amplamente discutido e conhecido para que, posteriormente, o projeto seja votado.

Esta Casa tem dado sua contribuição. Esse é o nosso papel, do qual não podemos

abrir  mão.  Temos  que  contribuir.  A  Oposição,  os  Deputados  do  Partido  dos

Trabalhadores têm contribuído em todos os projetos que aqui chegam, juntamente

com outros parlamentares. O Projeto de Lei Complementar nº 34, aprovado com o

voto da nossa bancada, sofreu modificações, porque matérias de lei complementar

estavam em lei ordinária. Portanto, houve um aperfeiçoamento do projeto. Esse tem

sido o papel do Partido dos Trabalhadores. Parabenizamos todos os Deputados desta

Casa - o papel da Oposição e da Situação é importantíssimo -, pois contribuem para

a democracia. Cumprimentamos os parlamentares pela contribuição e seriedade com

que os projetos têm sido discutidos. Vejo o Deputado Duarte Bechir, Presidente da
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Comissão de Educação, que, como representante da base do governo, sabe que é

preciso aprimorar esse diálogo cada vez mais. A democracia não avançará se não

houver Situação e Oposição, cujo papel é exatamente fazer com que a sociedade civil

se sinta representada quando houver divergências ou conflitos de interesse, a fim de

chegarmos  a  um  acordo  que beneficie  prioritariamente  a  nossa sociedade.  Muito

obrigada.

O Deputado Duarte Bechir  -  Sr.  Presidente,  Deputada Maria Tereza Lara e Srs.

Deputados, é muito importante fazermos uma reflexão antes mesmo da declaração

de voto, reflexão que nos remete a um tempo, talvez há alguns anos, porque hoje

Estados  e  Municípios  estão  em  dificuldades  para  honrar  seus  compromissos

primários,  quais  sejam, as  folhas de pagamento e o custeio comum da máquina.

Poderíamos até citar o abastecimento dos veículos e o pagamento dos vencimentos

de seus servidores, tanto nos Municípios como no Estado. Remetemo-nos a esse

pensamento para dar oportunidade àqueles que nos acompanham e aos pares desta

Casa de, juntos, formarmos uma opinião que não seja tão somente dizer: “Eu votei

favoravelmente.  Estou  do  lado  dos  servidores.  Acompanhei  os  servidores.  Estou

apoiando  os  servidores”.  E  isso  sem  querer  saber  do  governo  de onde  virão  os

recursos  necessários  para  cobrir  as  despesas  aqui  aprovadas.  Essa  reflexão  às

vezes não é feita. O aumento é pedido, mas não buscamos a porta que será aberta

para  custeá-lo,  que  traduzimos  como  responsabilidade  fiscal.  A  Lei  de

Responsabilidade Fiscal permite que o governante conceda o reajuste, desde que o

Prefeito  ou  o  Governador  tenha  capacidade  para  honrá-lo.  Hoje  vejo  Estados  e

Municípios em situação de muita dificuldade. Poderíamos contemplar os servidores

com  mais  reajustes  e  mais  aumentos,  mas  precisamos  mexer  numa lei  superior,

senhoras e senhores,  numa lei  na qual  esta Casa não tem poderes para  mexer.

Temos que debater, buscar entendimentos para que as receitas sejam novamente

distribuídas.  Não  basta  a  União  fazer  seu  papel  de  dar  maiores  recursos  aos

Municípios e aos Estados. Não é isso. Municípios de até 5 mil habitantes recebem

0,6; até 10 mil habitantes, 0,7. Essa distância de um Município para outro e entre os

Estados,  essa  forma  como  o  governo  federal  partilha  os  recursos  precisam  ser

revistas. O pacto federativo tem que dar aos Estados e aos Municípios mais recursos
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para que Prefeitos e Governadores realizem não somente obras importantes, mas

também para que concedam a seus servidores remunerações dignas. Esta Casa hoje

aprova um projeto intitulado “carreirão”, que contempla diversas carreiras do Estado.

Com a bancada da Oposição, estabelecemos o diálogo, a compreensão e buscamos

o entendimento. E fomos aplaudidos, por exemplo, pelos servidores do Ipsemg, que

foram também  contemplados  com o  percentual  de  aumento  vinculado  às  demais

carreiras do Estado. Há, porém, uma pergunta que não pode calar e uma resposta

que temos que dar  à população como legisladores:  de onde vem o recurso para

contemplar os nossos desejos, as necessidades dos servidores? Quem mandará os

recursos? Este posicionamento de legislador me faz lembrar o tempo de Vereador

quando, na Câmara, enviava as propostas ao Prefeito. Pedia isso e aquilo. Depois, fui

ser Prefeito, assentei-me em sua cadeira e vi sua angústia e sofrimento. Agora, como

Deputado,  imagino  a  angústia  não  só  dos  Prefeitos  mas  também  de  diversos

Governadores,  que têm seus desejos, suas necessidades,  mas não têm recursos

disponíveis para fazer frente ao que a população espera. Portanto, ao aprovarmos

hoje o “carreirão”, com entendimento amplo da base aliada e da Oposição, a reflexão

mais importante é que precisamos estabelecer um novo pacto federativo. É preciso

haver um corregozinho, um riacho que irrigue a conta dos Estados, trazendo recursos

aos Governadores e Prefeitos a fim de terem o mínimo de desejo e possibilidade de

realização dos sonhos da população.  Vamos embora para  nossos gabinetes para

atender  às  nossas  demandas.  Saímos  daqui  acreditando  que  cumprimos  nossa

obrigação. As câmeras da TV Assembleia mostram as faixas espalhadas em volta de

todo  o  Plenário.  Alguns  servidores  estão  satisfeitos;  outros,  talvez,  não,  mas  a

pergunta que não cala é a seguinte: de onde vêm os recursos necessários para fazer

frente às questões importantes? Elas são justas, dignas e necessárias, mas o recurso

é cada vez menor.  Quando nos deslocamos para nosso trabalho,  vemos as ruas

cheias de veículos. Há um incentivo claro para as pessoas comprarem seus veículos

com redução do IPI, mas a conta continua sendo paga por Prefeitos e Governadores.

Não existe uma medida do governo federal para cobrir essa diferença dos cofres dos

Estados e Municípios, que sofrem com a redução de suas receitas. Ser Deputado,

legislar,  pedir  ao  Governador,  fazer  discurso  pedindo  mais  vencimentos  para  os
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servidores é bem fácil aqui da tribuna, mas a responsabilidade tem que ser distribuída

por aqueles que a detêm. Tive essa oportunidade como Vereador e Prefeito e hoje a

tenho como Deputado e quero compartilhar com nosso Governador a satisfação de

remeter a esta Casa o projeto que hoje foi aprovado, conforme disse, com o apoio da

Oposição. Entretanto queria pedir paciência a nossos servidores do Estado. O Estado

é de responsabilidade de todos nós. Temos que cuidar da saúde, do transporte, das

obras, do saneamento, da habitação e, com muito carinho, é claro, da remuneração

dos servidores, e nosso Governador tem uma sensibilidade muito apurada. Esta Casa

precisa  ter  a  compreensão  do  limite  dessa  responsabilidade  e  sensibilidade  do

Governador. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Questão de Ordem

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados  e  Sras.

Deputadas, na primeira declaração de voto não consegui concluir um assunto que

discutimos aqui há 10 anos. Promovo audiências públicas, há 10 anos, para tentar

sensibilizar o governo e os Comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, a

fim de que haja uma carga horária definida para policiais e bombeiros militares. Quero

aqui  registrar  novamente  um  agradecimento  aos  41  Deputados  que  votaram

favoravelmente a esse projeto de minha autoria, o Projeto de Lei Complementar nº

33, fruto de um acordo que fizemos com o governo no final do ano passado. Esse

acordo começa a ser concretizado na votação em 1º turno. Faço um agradecimento

especial ao Deputado Bonifácio Mourão, Líder do Governo, que conduziu o acordo de

forma muito tranquila e se manteve firme na sua condução. Quero, mais uma vez,

registrar isso. Não poderia deixar também, Presidente, de fazer um resgate aqui, pois

V. Exa. sabe do nosso empenho com essa matéria na Casa. Tive que me tornar um

especialista,  de  certa  forma,  nessa  legislação,  para  que  pudesse  fazer  um

convencimento  melhor  dos meus pares.  Trouxe a  público,  quando da votação da

emenda  constitucional,  que  ficou  estabelecida  a  carga  horária  e  outros  direitos

trabalhistas do setor privado, como hora extra para os empregados domésticos. Ou

seja,  não  só  a  empregada  doméstica,  mas  também  o  jardineiro,  o  motorista  da

família, o caseiro do sítio, enfim, todos os empregados domésticos passaram a ter

sua carga horária definida, com o número máximo de 44 horas semanais, no texto da
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Constituição da República. Eram os últimos trabalhadores do Brasil que não tinham

conquistado esse direito, decorridos 70 anos da edição da CLT. A Consolidação das

Leis Trabalhistas no Brasil, feita na era Vargas, é datada de 1943. Para 2013, são 70

anos. Os empregados domésticos levaram 70 anos para conquistar esse direito. As

pessoas,  num primeiro momento,  têm certa  rejeição,  mas não poderíamos  deixar

essa categoria de trabalhadores no terceiro plano,  como um trabalhador  que não

merece nenhum respeito e nenhuma garantia. Queremos registrar que o Congresso

Nacional fez isso com maestria. Sr. Presidente, ficamos aqui, em Minas Gerais, com a

única categoria de servidor público que ainda não tem sua carga horária definida em

lei:  os  policiais  e  Bombeiros  Militares.  Todos  os  demais  servidores,  todos  os

servidores do Poder Legislativo, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, todas

as carreiras de um quadro de 490 mil servidores do Poder Executivo, extraindo-se

apenas policiais e Bombeiros Militares, têm sua carga horária definida em lei, com o

máximo de 40 horas. Fui relator do Projeto de Lei Complementar nº 58, em 2º turno,

em 2005, no qual a carga horária dos policiais civis foi fixada em 40 horas semanais.

Hoje está definida na Lei Complementar nº 84, no seu art. 8º, a carga horária dos

policiais civis. Sendo assim, Presidente, são esses os únicos servidores que até hoje

não possuem uma carga horária definida em lei. Será que é por que o policial militar e

o Bombeiro não merecem o respeito de toda a sociedade? Será que podem trabalhar

exaustivamente 40, 50, 70, 80 horas por semana, sem ter respeitada sua condição

física e psíquica? V. Exa., como médico, sabe que temos um limite. V. Exa. é um

homem estudioso da medicina e, especialmente, da nossa querida filosofia. V. Exa.

sabe que o ser humano tem suas necessidades vitais básicas, que foram inclusive

esculpidas no texto da Constituição da República. Não há ser humano, por mais que

um policial militar e um Bombeiro tenham treinamento exaustivo, em que o físico e o

psíquico não precisam ser recompostos. De que forma isso é feito? Com o descanso.

Quando iniciamos este debate, vários Deputados ouviram um Coronel falando de um

lado e outro,  de outro, indagando como fariam para fazer  com que o policial  e o

Bombeiro Militar  trabalhassem após essa carga horária.  Todo e qualquer policial e

Bombeiro Militar têm consciência do seu dever e da sua missão. Ele sabe que, se

necessário, terá de trabalhar mais do que as 40 horas, mas não precisava de um
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marco regulatório. Quero citar como exemplo sua cidade, ou seja, a cidade onde V.

Exa. é majoritário e tem forte atuação política. Parece-me que, no próximo dia 31 de

maio, haverá uma grande festa nacional do milho, uma grande feira: a Feira Nacional

do Milho, que será sediada por Patos de Minas. Dessa forma, os policiais militares

serão chamados a trabalhar por um tempo maior; a situação requer o emprego do

policiamento.  Mesmo  que  eles  já  tenham  fixado  na  lei  as  40  horas,  elas  serão

computadas, e, no momento adequado, eles terão a sua compensação. É isso o que

pedimos e dizemos a todo momento. Podemos falar da Expozebu que é uma festa

internacionalmente conhecida. Os policiais vão para lá e trabalham muito mais do que

as 40 horas semanais. Posso dizer a V. Exa. que fiquei durante 15 anos servindo nos

quadros da Polícia Militar, dos quais 11 anos foram dentro de uma viatura da Polícia

Militar, nas ruas, combatendo o crime. Quando servi no meu querido Batalhão Rotam,

a que me refiro com tanto orgulho e satisfação, apenas em uma única ocorrência

fiquei 40 horas empenhado, porque, no calor da diligência e dos indícios, o policial

não pode cessar a perseguição policial, mas nenhum policial quer isso. Os policiais

querem ter a garantia da lei e não contar com a benevolência do Comandante. Na

cidade vizinha à cidade de V. Exa.,  existe um Major, em Coromandel,  que teve a

audácia de fazer escala com carga horária para um mês de 29 dias, para um mês de

30 dias e para um mês de 31 dias, extrapolando por demais a sua competência, em

completo desacordo com a resolução do próprio Comandante-Geral  da instituição.

Assim sendo, Sr. Presidente, nos 853 Municípios, cada Comandante de pelotão, de

companhia e batalhão passou a fazer a escala do seu próprio jeito,  sem respeitar

parâmetros e diretrizes. Quando aprovamos, em 1º turno, o PLC nº 33, de minha

autoria, a matéria já estava sendo tratada há 10 anos nesta Casa. Faz 10 anos que

estou tentando fazer esse convencimento e dizer ao meu companheiro e à minha

companheira Deputada que essa categoria precisa ter um marco regulatório na sua

carga horária de trabalho. Nenhum policial e Bombeiro Militar vai desobedecer uma

ordem legal, vai deixar de cumpri-la, até porque eles estão submetidos não só ao

Código de Ética, mas também ao Código Penal Militar, diferentemente de qualquer

outra classe trabalhadora. A desobediência a uma ordem de serviço é crime militar.

Então,  mais  que  qualquer  outro  trabalhador,  eles  têm  o  Código  Penal  sob  suas



1103
____________________________________________________________________________

costas.  Dessa  forma,  eles  não  podem  desobedecer  a  uma  ordem  legal  de  um

Tenente, de um Capitão ou de um Major. O que estamos fazendo aqui hoje é justiça

com policiais e Bombeiros Militares. A votação em 1º turno, com 41 Deputados, tanto

da base quanto da Oposição,  votando favoravelmente,  obviamente computando o

voto de V.  Exa.,  é  uma demonstração aos policiais e Bombeiros Militares  de que

agora  eles  estão  a  um  passo  de  uma  votação  para  que  esse  projeto  se  torne

realidade.  Por  outro  lado,  Sr.  Presidente,  já  encerrando,  o  Comandante-Geral  da

Polícia Militar baixou um ato normativo e criou uma comissão de Oficiais, presidida

pelo Adeli, para proceder a estudos de como ficaria essa jornada de trabalho, para

que eles avançassem no ato interno da regulamentação. Aliás, já está definido na

Resolução nº 4.251, de 9/5/2013, que a carga horária semanal será de 40 horas.

Mas,  no  desdobramento  do  formato  das  escalas  mais  a  questão  de  mérito,

apareceram alguns problemas, porque o policial só vai folgar um final de semana de

45 em 45 dias, inviabilizando-se, assim, o seu convívio com a família. V. Exa., homem

estudioso, especialmente da filosofia, que, às vezes, passeia pela sociologia e pela

antropologia, sabe que não é possível que um policial não tenha vida social. Isso é

péssimo para a sua própria atividade, porque ele precisa ter contato frequente com a

esposa, com o filho, com o pai, com a mãe e com a comunidade, para que não se

enclausure em sua atividade e não desrespeite os direitos fundamentais, a dignidade

da pessoa humana, do cidadão no dia a dia. Houve a compreensão do Deputado

Durval Ângelo, Presidente da Comissão de Direitos Humanos; o apoio dos Deputados

Pompílio Canavez, Rogério Correia e Duarte Bechir, que votaram favoravelmente ao

requerimento que solicitou a realização de uma audiência com o Comando da Polícia

e  do  Corpo  de  Bombeiros,  segunda-feira,  às  15  horas.  Não  é  um  debate  para

convocar  autoridade;  é  uma  discussão  propositiva  para  que  os  policiais  e  os

bombeiros  sugiram  como  essas  escalas  podem  ser  melhor  organizadas.  Essa

audiência  pública,  Sr.  Presidente,  já  foi  marcada  pelo  Deputado  Durval  Ângelo,

Presidente  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  para  segunda-feira,  15  horas.  Já

estamos num processo avançado; são 10 anos de luta, 10 anos de muita persistência

deste Deputado,  porque acreditamos que qualquer  ser  humano precisa  ter  a  sua

dignidade  respeitada.  Como  V.  Exa.  me  disse  fora  dos  microfones,  temos  que
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observar que a dignidade da pessoa humana tem suas diferenças. Para o policial e o

bombeiro  militar,  Sr.  Presidente,  a  carga  horária  representa  o  resgate  da  sua

dignidade humana, como serão vistos pelo Parlamento, pelo Governador do Estado e

pelo próprio Comando. Ou seja, essa categoria é diferente: se for preciso, tem que

ficar 20, 30, 40, 80, 100 horas participando de um cerco no meio do mato, de uma

diligência, de uma rebelião em uma penitenciária, mas ela precisa ter, minimamente,

os seus direitos assegurados. Se o policial e o bombeiro militares sabem que uma lei

os ampara, que daqui a 15, 30 dias, ou, no máximo, 60 dias terão recompensadas as

horas  trabalhadas  que  excederam  a  sua  carga  horária,  haverá  um  momento  de

calmaria. Esse projeto é muito importante. Realmente, o Parlamento deu um grande

passo já em 1º turno e, pelo indicativo de que 41 Deputados votaram favoravelmente,

sabemos  que  o  2º  turno  será  mais  tranquilo.  Já  estamos  no  quarto  mandato

consecutivo  trabalhando  juntos  e  sabemos  que  a  etapa mais  difícil  é  passar  por

quatro Comissões, como esse projeto já passou, passar pelo crivo dos Deputados em

Plenário e ter quatro pareceres favoráveis. Agradeço a V. Exa., que é sempre muito

paciente  e  equilibrado.  Também  agradeço  especialmente  aos  41  Deputados  que

votaram favoravelmente. Neste momento, Sr. Presidente, sou a voz daqueles que não

estão aqui; sou a voz daquele policial e daquele bombeiro que estão presentes nos

853  Municípios  de  Minas  Gerais;  sou  a  voz  de  duas  instituições  que  assistem,

amparam, socorrem e protegem a população, 24 horas por dia. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

hoje, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de

logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

6/5/2013

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira, o

Deputado  Luiz  Henrique  (substituindo  os  Deputados  Sebastião  Costa  e  Rômulo
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Viegas, respectivamente, por indicação da Liderança do BTR) e os Deputados Durval

Ângelo  e  Rogério  Correia,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência

informa que a reunião se destina a debater denúncias relativas a violações de direitos

humanos que estariam sendo causadas pela atividade mineradora em Conceição do

Mato Dentro e à situação dos quilombolas na região. A Presidência interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Ana Cláudia  Silva  Alexandra,

Defensora Pública, representando o Sr. Ronivaldo Robson do Nascimento Chaves,

Coordenador  da  Defensoria  Especializada  em  Direitos  Humanos,  Coletivos  e

Socioambientais; Flávia Mariza Magalhães Saldanha Costa, Vereadora da Câmara

Municipal de Conceição do Mato Dentro; Ana Flávia Moreira Santos, antropóloga e

pesquisadora do Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais e do Projeto Cidade e

Alteridade,  da  UFMG;  Denise  de  Castro  Pereira,  professora  e  pesquisadora  do

Laboratório de Cenários Socioambientais, da PUC Minas; Noemia Magalhães Batista,

representante  dos  pequenos  agricultores  e  pescadores  do  Distrito  de  Pipeiras  (5º

Distrito), de São João da Barra (RJ); e os Srs. Padre João, Deputado Federal; Helder

Magno,  Procurador  Substituto,  representando  o  Sr.  Edmundo  Antônio  Dias  Netto

Júnior,  Procurador  da  República;  Eduardo  Machado  de  Faria  Tavares,  Ouvidor

Ambiental;  Paulo Cesar  Vicente de Lima,  Coordenador  de Inclusão e Mobilização

Sociais  do  Ministério  Público;  Marcelo  Mata  Machado  Leite  Pereira,  Promotor  de

Justiça da Comarca de Conceição do Mato Dentro; Sandro Heleno Lage, Secretário

de Meio Ambiente de Conceição do Mato Dentro, representando o Sr. Reinaldo César

de Lima Guimarães, Prefeito desse Município; Leandro Aguiar Rabelo, Secretário de

Meio  Ambiente  de  Alvorada  de  Minas,  representando  o  Sr.  Valter  Antonio  Costa,

Prefeito  desse  Município;  Lúcio  Guerra  Júnior,  representante  do  Movimento  dos

Atingidos de Conceição do Mato Dentro;  Celso  Charneca Leopoldino,  Gerente de

Relações com Comunidades da Unidade de Negócios  Minério de Ferro Brasil,  da

Anglo American,  representando o Sr.  Paulo Castellari  Porchia,  Presidente daquela

empresa;  Gustavo  Tostes  Gazzinelli,  representante  do  Movimento  pelas  Serras  e

Águas de Minas; Pe. Tarcízio José Mourão; Antônio da Silva Pimenta, representante
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da  comunidade  quilombola  de  Conceição  do  Mato  Dentro;  e  Élcio  Pacheco,

representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG, que são convidados a

tomarem assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Rogério

Correia, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações

iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas

exposições.  Abertos os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta nas

notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-

se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados requerimentos da Deputada Luzia Ferreira e dos Deputados Durval Ângelo

e Rogério Correia em que solicitam seja realizada audiência pública para discutir o

Projeto  de  Lei  nº  3.769/2013,  que  cria  o  Conselho  Estadual  de  Cidadania  de

Lésbicas, Gays,  Bissexuais,  Travestis  e Transexuais -  CEC LGBT -  e altera a Lei

Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011; da Deputada Liza Prado em que solicita

seja realizada audiência pública para discutir os resultados do II Fórum Mineiro sobre

os Direitos do Idoso: Direito à saúde e enfrentamento à violência contra a pessoa

idosa, realizado em 2 e 3 de maio de 2013 na PUC Minas, com a participação de

diversos setores da sociedade civil; dos Deputados Rômulo Viegas e Durval Ângelo

(3) em que solicitam sejam encaminhadas aos convidados desta reunião as notas

taquigráficas  da  14ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão,  em  30/4/2013;  sejam

encaminhados à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte as notas taquigráficas da 14ª

Reunião  Extraordinária  da  Comissão  e  pedido  de  providências  para  que  seja

agendada com urgência reunião, com a participação de representante do Ministério

Público,  para  negociação  com  representantes  dos  moradores  do  Bairro  Jardim

Alvorada, em Belo Horizonte, que integram o polo passivo de ação de reintegração de

posse  ajuizada  pelo  Município;  e  seja  realizada  audiência  pública  para  dar

prosseguimento à discussão sobre a violação dos direitos humanos de moradores do

Bairro Jardim Alvorada, em Belo Horizonte, ameaçados em face da interposição de

ação de reintegração de posse pelo Município; Rogério Correia (5) em que solicita

seja realizada audiência pública para o lançamento da edição mineira do jornal “Brasil

de Fato”; sejam encaminhados à Presidência da Fundação Palmares e do Incra as
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notas taquigráficas desta reunião e pedido de providências para a averiguação das

condições  de  vida  das  pessoas  prejudicadas  pelas  atividades  da  Unidade  de

Negócios Minério de Ferro Brasil, da empresa Anglo American; sejam encaminhados

aos Coordenadores das Promotorias do Meio Ambiente, de Inclusão e Mobilização

Sociais e de Direitos Humanos do Ministério Público, à Secretaria de Meio Ambiente e

à  Presidência  do  Copam  as  notas  taquigráficas  desta  reunião  e  pedido  de

providências para a suspensão das atividades da Unidade de Negócios Minério de

Ferro Brasil, da Anglo American, na região de Conceição do Mato Dentro, em face de

denúncias  relativas  a  essa  empresa,  incluindo  questões  ambientais,  sociais,  de

propriedade e de direitos fundamentais; sejam encaminhados à Corregedoria-Geral

do Tribunal de Justiça as notas taquigráficas desta reunião e pedido de providências

para  a  averiguação  da  denúncia  de  que  estariam  paralisados  processos  judiciais

envolvendo mineradoras que operam em Conceição do Mato Dentro em violações de

direitos  fundamentais  e  ambientais,  danos  ambientais  e  compras  irregulares  de

terras; e seja encaminhado ao Juiz Titular da Vara de Justiça de Conceição do Mato

Dentro  pedido  de  providências  para  a  agilização  da  tramitação  dos  processos

judiciais  relativos  ao  envolvimento  de  mineradoras  em  violações  de  direitos

fundamentais e ambientais, danos materiais e compras irregulares de terras; Durval

Ângelo (14) em que solicita seja encaminhado à Corregedoria-Geral da Polícia Civil

pedido de informações com cópia das oitivas e acareações relativas ao procedimento

nº 175.634, no qual figuram como partes o Sr. Marcos André Rezende e as Sras.

Tânia  d'Arc  e  Maria  Helena  Pedrosa,  respectivamente,  Subinspetor  de  Polícia,

Delegada de Polícia e Escrivã de Polícia; seja formulada manifestação de repúdio (a

ser encaminhada ao Governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social) contra a

forma inadequada como foi realizada a reconstituição da tentativa de homicídio de

adolescente imputada ao Sr. Geraldo do Amaral Toledo Neto, Delegado de Polícia;

seja encaminhado ao Comando Geral da PMMG e à Secretaria de Defesa Social

pedido  de  providências  para  que  representante  da  ALMG  seja  convidado  para

participar  das  reuniões  relativas  à  ameaça  de  despejo  do  Acampamento  Carlos

Lamarca, em Esmeraldas; sejam encaminhadas aos membros efetivos e suplentes da

Comissão de Constituição e Justiça da ALMG e aos convidados desta reunião as
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notas taquigráficas da 13ª Reunião Extraordinária da Comissão; seja encaminhado à

Procuradoria Regional  da República pedido de providências  para que se avalie  a

possibilidade de provocar o Prefeito Municipal e os Vereadores da Câmara de Belo

Horizonte para que aprovem o projeto de lei que busca alterar o nome da Rua Luiz

Soares da Rocha, em Belo Horizonte; sejam encaminhados à Corregedoria-Geral de

Polícia  Civil  as  notas  taquigráficas  da  15ª  Reunião  Extraordinária da  Comissão e

pedido  de  providências  para  a  apuração  de  ilícitos  administrativos  e  penais

eventualmente  praticados  por  policiais  civis  mencionados  pelo  Sr.  Marcos  André

Rezende, Subinspetor de Polícia, especialmente as irregularidades que teriam sido

praticadas pela Sra. Maria Helena Pedrosa, Escrivã de Polícia; sejam encaminhadas

à Ouvidoria da Polícia Civil as notas taquigráficas da 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão; sejam encaminhadas as notas taquigráficas desta reunião aos convidados

desta reunião e a diversos órgãos públicos; sejam encaminhados à Superintendência

Regional  da  Polícia  Federal  as  notas  taquigráficas  desta  reunião  e  pedido  de

providências para a averiguação da regularidade da segurança privada mantida pela

Unidade  de  Negócios  Minério  de  Ferro  Brasil,  da  empresa  Anglo  American,  em

Conceição do Mato Dentro, assim como da legalidade de seus atos de cerceamento

do direito  de ir  e  vir  da população;  sejam encaminhadas à Unidade de Negócios

Minério de Ferro Brasil, da Anglo American, e ao escritório central desta empresa, em

Londres,  Inglaterra,  as  notas  taquigráficas  desta  reunião;  sejam  encaminhados  à

Procuradoria Regional da República e à Presidência do Ibama as notas taquigráficas

desta  reunião  e  pedido  de  providências  para  a  suspensão  do  processo  de

licenciamento e das atividades relacionadas à construção do mineroduto da empresa

Anglo American entre Conceição do Mato Dentro e o Porto de Açu, no Rio de Janeiro;

seja  encaminhado  à  Superintendência  Regional  da  Polícia  Federal  pedido  de

providências para a apuração da denúncia de que as Sras. Andréa Zhouri, Ana Flávia

Moreira Santos, Gabriela Scotto e Ana Maria Costa e o Sr. Bruno Milanez, servidores

de universidades federais, foram pressionados e ameaçados, em Conceição do Mato

Dentro, por seguranças privados da Unidade de Negócios Minério de Ferro Brasil, da

empresa Anglo American;  sejam encaminhados à Corregedoria-Geral  da PMMG o

trecho das notas taquigráficas desta reunião em que constam as falas da Sra. Rita
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Teixeira Filha Moura e do Sr. Élcio Pacheco, advogado; e pedido de providências para

a apuração da denúncia de usurpação do exercício de função pública,  prática de

ameaça e outras condutas irregulares por parte do Sgt. PM reformado Barroso contra

moradores  de  Conceição  do  Mato  Dentro  e  o  mencionado  advogado;  e  sejam

encaminhados à Chefia da Polícia Civil o trecho das notas taquigráficas desta reunião

em que constam as falas da Sra. Rita Teixeira Filha Moura e do Sr. Élcio Pacheco,

advogado; e pedido de providências para a apuração da denúncia de condutas ilícitas

por parte do Sgt. PM reformado Barroso contra moradores de Conceição do Mato

Dentro e o mencionado advogado; e Fábio Cherem em que solicita sejam convidados

para prestar esclarecimentos perante a Comissão os Srs. José Eduardo Gomide e

Cacildo  Silva  Júnior,  jornalistas  da  “Tribuna  de  Lavras”,  que  foram  declarados

inelegíveis por oito anos pela Justiça Eleitoral,  embora tenham apenas exercido o

direito à liberdade de imprensa nas eleições de 2012; da Deputada Luzia Ferreira e

do Deputado Rogério Correia em que solicitam seja realizada audiência pública em

Conceição do Mato Dentro para discutir as denúncias, apresentadas nesta reunião,

de  danos  aos  direitos  fundamentais  causados  pela  atividade  mineradora  nesse

Município;  e  do  Deputado  Sargento  Rodrigues  (5)  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Chefia  da  Polícia  Civil  as  notas  taquigráficas  da  15ª  Reunião

Extraordinária da Comissão e pedido de informações sobre os motivos da eventual

omissão da Sra. Tânia d´Arc, Delegada de Polícia vinculada à Corregedoria-Geral da

Polícia Civil, em face de irregularidades que teriam sido praticadas pela Sra. Maria

Helena  Pedrosa,  Escrivã  de  Polícia,  em desfavor  do  Sr.  Marcos  André  Rezende,

Subinspetor  de  Polícia;  seja  encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de

providências para a apuração de eventual desídia por parte da Corregedoria-Geral da

Polícia  Civil  na  apuração  do  desvio  de  máquinas  caça-níqueis  que  estavam

depositadas  na  Delegacia  de  Polícia  de  Lagoa  Santa;  sejam  encaminhados  ao

Promotor de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial as notas taquigráficas

da  15ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  e  pedido  de  providências  para  a

apuração de eventual  desídia  por  parte da Corregedoria-Geral  da  Polícia Civil  na

apuração  do  desvio  de  máquinas  caça-níqueis  que  estavam  depositadas  na

Delegacia de Polícia de Lagoa Santa; seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil
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pedido de providências para a apuração da eventual responsabilidade civil e penal

por desídia na apuração de representação efetivada perante a Corregedoria-Geral da

Polícia Civil  pelo Sr.  Marcos André Rezende,  em 12/5/2011,  em desfavor  da Sra.

Maria Helena Pedrosa, Escrivã de Polícia; e sejam encaminhadas ao Promotor de

Justiça  da  Procuradoria  de  Controle  Externo  da  Atividade  Policial  as  notas

taquigráficas da 15ª Reunião Extraordinária da Comissão e pedido de providências

para a apuração da eventual responsabilidade civil e penal por desídia na apuração

de  representação  efetivada  junto  à  Corregedoria-Geral  da  Polícia  Civil  pelo  Sr.

Marcos André Rezende, em 12/5/2011, em desfavor da Sra. Maria Helena Pedrosa,

Escrivã de Polícia. É recebido requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que

solicita  seja  encaminhado  à  Corregedoria-Geral  da  Polícia  Civil  pedido  de

providências  para  a  avaliação  da  possibilidade  da  revisão  do  relatório  final  do

procedimento administrativo instaurado em desfavor do Sr. Márcio Hazan, Delegado

de  Polícia,  o  qual  conclui  pelo  envolvimento  do  Sr.  Marcos  André  Rezende,

Subinspetor de Polícia, nas infrações apuradas, tendo em vista a ausência da oitiva

deste no procedimento. Nos termos regimentais, o Presidente prorroga a reunião por

duas horas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença de

todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Durval Ângelo, Presidente - Rogério Correia - Duarte Bechir.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

9/5/2013

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Rogério  Correia  e  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão

presentes também os Deputados Sargento Rodrigues e Cabo Júlio. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência

informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  e  colher  esclarecimentos  acerca  da

tentativa de homicídio contra a menor A. L. S. que teria sido praticada pelo Delegado

de Polícia  Geraldo  do Amaral  Toledo Neto,  conforme noticiado pela imprensa em
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16/4/2013.  O Presidente procede à leitura de carta do referido Delegado em que

explica  os  fatos  apresentados  pela  imprensa  contra  a  sua pessoa.  A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Águeda Bueno do

Nascimento, Delegada de Polícia, e o Sr. Renato Patrício Teixeira, Corregedor-Geral

da  Polícia  Civil,  que  são  convidados  a  tomarem  assento  à  mesa.  A Presidência

concede a palavra ao Deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos  Deputados

Sargento  Rodrigues,  Durval  Ângelo  e  Cabo  Júlio  (4)  em  que  solicitam  seja

encaminhado à Corregedoria-Geral de Justiça pedido de providências a fim de que se

faça cumprir a requisição da apresentação do Delegado de Polícia Geraldo do Amaral

Toledo Neto, que se encontra preso, para prestar esclarecimentos acerca de suposta

tentativa de homicídio contra a menor A. L. S., bem como sobre a prática de atos

objeto  de  processos  cível  e  criminal;  seja  encaminhado  à  Corregedoria-Geral  de

Justiça pedido de providências a fim de que se apure a conduta da Sra. Lúcia de

Fátima Magalhães Albuquerque Silva, Juíza de Direito da Comarca de Ouro Preto,

que indeferiu a liberação do preso Geraldo do Amaral Toledo Neto para que fosse

ouvido por  esta Comissão;  seja formulada manifestação de aplauso ao Sr.  Bruno

Freire de Castro, médico do Hospital João XXIII, pela atuação exemplar em apoio à

investigação de tentativa de homicídio de adolescente imputada a Geraldo do Amaral

Toledo Neto; e seja formulada manifestação de aplauso à Sra. Thais Degani Dumont

Coelho, Delegada de Polícia, pela atuação exemplar no atendimento da adolescente

A. L. S.,  que teria sido vítima de tentativa de homicídio imputada ao Delegado de

Polícia Geraldo do Amaral Toledo Neto, a qual teria ocorrido em Ouro Preto, em abril

de 2013; e do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja encaminhado à

Corregedoria-Geral  da  Polícia  Civil  pedido  de  informações  com  cópia  dos

procedimentos administrativos, em tramitação e encerrados, instaurados em desfavor
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do Delegado de Polícia Geraldo do Amaral Toledo Neto. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2013.

Durval Ângelo, Presidente - Rogério Correia - Duarte Bechir.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/5/2013

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval  Ângelo,

Rômulo  Viegas,  Rogério  Correia  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada

Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Liza Prado e o Deputado Duarte

Bechir. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara

aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A seguir,

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofícios  da  Sra.  Elisa

Smaneoto,  Diretora  de  Gestão  Interna  do  Gabinete  Pessoal  da  Presidente  da

República, acusando o recebimento do Ofício nº 879/2013/SGM e informando o envio

das notas taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária desta Comissão à Secretaria

de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República,  e  do  Sr.  Reginaldo  da  Silva,

Investigador da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Varginha, denunciando ter

sido vítima de agressões físicas, ter sido sua esposa submetida a cárcere privado e,

durante inquérito policial, não ter tido direito a ampla defesa e a prazo de 24 horas

para ser ouvido. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Celinho do Sinttrocel em

que solicita seja realizada audiência pública para discutir a situação da cadeia pública

do  Município  de  Timóteo;  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja  realizada  reunião

conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Participação Popular destinada a

audiência pública para debater os problemas sociais e violação dos direitos humanos

gerados  com  o  fim  da  feira  do  Mineirinho  em  decorrência  da  Copa  das

Confederações e da Copa do Mundo; Durval Ângelo em que solicita seja realizada
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visita  da Comissão de Direitos  Humanos ao Fórum Lafayette,  nesta Capital,  para

participar de reunião acerca do adiamento do julgamento do caso conhecido como

Massacre de Felisburgo, ocorrido em 2004, bem como acompanhar o ato público a

ser  realizado  pelo  Movimento  dos  Trabalhadores  Rurais  sem  Terra  e  outros

movimentos sociais  em protesto pelo adiamento e em apoio à desapropriação do

Acampamento Terra Prometida; Duarte Bechir em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Celinho do Sinttrocel documento da Secretaria de Estado de Defesa Social

que contém informações sobre a unidade prisional de Timóteo; Cabo Júlio em que

solicita seja realizada reunião conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de

Segurança Pública destinada a audiência pública para discutir a Resolução nº 4.251,

publicada  no  BGPM  35,  de  9  de  maio  de  2013.  É  rejeitado  o  requerimento  do

Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Corregedor-Geral  da

Polícia Civil pedido de providências para que se avalie a possibilidade de revisão do

relatório  final do procedimento administrativo instaurado em desfavor do Delegado

Márcio Hazan,  que conclui  pelo suposto envolvimento de Marcos André Rezende,

Subinspetor de Polícia Civil, nas infrações apuradas, tendo em vista a ausência da

oitiva do Subinspetor em qualquer fase do procedimento. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2013.

Rômulo Viegas, Presidente.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 16/5/2013

Às  14h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Zé  Maia,

Lafayette  de  Andrada,  Ulysses  Gomes  e  Tiago  Ulisses,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  o Presidente,  Deputado Zé Maia,  declara

aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
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proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação  do  Plenário.  Os  Projetos  de  Lei  nºs  3.685,  3.893  e  4.041/2013  são

retirados de pauta por determinação do Presidente, por não cumprirem pressupostos

regimentais. Após discussão e votação, é aprovado, o parecer pela aprovação, no 2º

turno, do Projeto de Lei nº 3.815/2013 (relator: Deputado Lafayette de Andrada); e

pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.131 e 3.316/2012 na forma dos

Substitutivos nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Lafayette

de Andrada). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima as reuniões

extraordinárias  dos  dias  17/5/2013,  às  11h35min,  e  20/5/2013,  às  11h25min,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2013.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Vítor Xavier - André Quintão - Sebastião

Costa - Tiago Ulisses.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/5/2013

Às 11h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

André Quintão, Tiago Ulisses e Gustavo Perrella (substituindo o Deputado Tenente

Lúcio, por indicação da Liderança do PDT), membros da Comissão de Esporte, Lazer

e Juventude; os Deputados João Vítor Xavier, Lafayette de Andrada, Tiago Ulisses,

Sebastião Costa (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do

BTR) e André Quintão (substituindo o Deputado Ulysses Gomes, por indicação da

Liderança do PT), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara

aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
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apreciação do Plenário. O Presidente determina a distribuição em avulso do parecer

do relator, Deputado Marques Abreu, pela Comissão de Esporte, Lazer e Juventude,

que conclui pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.685/2013 na forma do

Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  com  a  Emenda  nº  1.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião conjunta do dia

20/5/2013, às 11h15min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2013.

Lafayette  de  Andrada,  Presidente  -  Gustavo  Valadares  -  Duarte  Bechir  -  Tadeu

Martins Leite - Sebastião Costa - Tiago Ulisses.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 17/5/2013

Às  11h35min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Vítor

Xavier,  Lafayette  de  Andrada,  Tiago  Ulisses,  Sebastião  Costa  (substituindo  o

Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BTR) e André Quintão (substituindo

o  Deputado  Ulysses  Gomes,  por  indicação  da  Liderança  do  PT),  membros  da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Lafayette de Andrada, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  O  Presidente  determina  a

distribuição em avulso do parecer, do qual é relator, o qual conclui pela aprovação, no

1º turno, do Projeto de Lei nº 4.041/2013 com a Emenda nº 1. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a reunião extraordinária do dia 20/5/2013, às 11h25min,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2013.

Lafayette  de  Andrada,  Presidente  -  Gustavo  Valadares  -  Duarte  Bechir  -  Tadeu
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Martins Leite - Sebastião Costa - Tiago Ulisses.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.743/2013

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  dar  a  denominação  de  Rodovia  Luiza  Garcia  de  Carvalho  ao  trecho  da

Rodovia MG-176 que liga o Município de Luz ao de Lagoa da Prata.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.743/2013 tem como finalidade dar a denominação de Rodovia

Luiza Garcia de Carvalho ao trecho da Rodovia MG-176 que liga o Município de Luz

ao de Lagoa da Prata.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº 1, com a finalidade de identificar corretamente o trecho a ser denominado,

que liga o Município de Luz ao entroncamento com a BR-354.

Com relação ao mérito da matéria, é importante ressaltar que a homenageada era

fazendeira no Município de Luz, matriarca de numerosa família. Cedo ficou viúva do

produtor de leite Luiz Gonzaga de Carvalho, tendo de levar à frente os negócios e as

atividades rurais da família sem se deixar abater.

Dona de influência decisiva na política regional, apesar de não ter ocupado cargo

eletivo,  liderava  campanhas  políticas  entre  fazendeiros  e  pessoas  populares  do

Município e também de cidades e Distritos próximos.

Sempre atuante, participou ativamente do período de redemocratização do Brasil,

apoiando a candidatura de Tancredo Neves ao governo do Estado. Preocupada em

auxiliar  os mais pobres, orientava-os para escolas,  creches e abrigos, além de ter



1117
____________________________________________________________________________

ajudado na construção do Hospital Municipal e lutado pela canalização do Córrego

Açudinho, que corta a cidade de Luz.

A influência e diplomacia de Luiza Garcia a transformaram em líder regional, pois foi

responsável pela manutenção de duradouros laços de amizade e políticos, que foram

fundamentais para o desenvolvimento da região.

Por essas razões, consideramos justa a homenagem que se pretende fazer a Luzia

Garcia de Carvalho ao denominar o referido trecho da MG-176 com seu nome.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.743/2013, em

turno  único,  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2013.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.041/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem nº 444/2013, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a

contratar operação de crédito com os Bancos Citibank S.A. e Deutsche Bank S.A.,

destinada à execução de atividades e projetos de investimento no Estado de Minas

Gerais.

Inicialmente o  projeto  foi  distribuído  à  Comissão de Constituição e  Justiça,  que

concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito

com  os  Bancos  Citibank  S.A.  e  Deutsche Bank  S.A.  destinada  a  financiar  ações

estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, relacionadas à

melhoria da infraestrutura estadual, até o limite de R$1.150.000.000,00.

O projeto de lei autoriza, ainda, o Poder Executivo a oferecer contragarantias ao
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Tesouro Nacional, que compreendem a cessão de: (i) direitos e créditos relativos a

cotas ou parcelas da participação do Estado na arrecadação da União, na forma do

disposto no art. 159, inciso I, alínea “a” e inciso II, da Constituição da República, ou

resultantes de tais cotas ou parcelas transferíveis de acordo com o preceituado na

Carta Maior; e (ii) receitas próprias do Estado, a que se referem os arts. 155 e 157 da

Constituição  da  República,  nos  termos  do  §  4º  do  art.  167,  acrescentado  pela

Emenda à Constituição nº 3, de 17 de março de 1993.

O Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 444/2013, salientou que o

projeto  decorreu  de  estudos  realizados  no  âmbito  da  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda,  não encontrando óbices aos  mandamentos da  Lei  de  Responsabilidade

Fiscal - Lei Complementar nº 101/2000.

A referida operação tem por objetivo financiar as seguintes ações constantes no

PPAG: investimentos no circuito cultural da Praça da Liberdade e incorporação, ao

mencionado  circuito,  da  Escola  de  Design  da  Universidade  do  Estado  de  Minas

Gerais - Uemg -; construção e modernização de unidades prisionais; estruturação do

entorno  dos  terminais  metropolitanos;  construção  de  trechos  rodoviários  e

recuperação  da  malha  rodoviária  de  responsabilidade  do  Estado;  e  ações  de

infraestrutura com foco na atração de investimentos.

A Comissão  de  Constituição e  Justiça,  que analisou preliminarmente  a  matéria,

concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão

analisar, destacamos que a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, em seu art. 40,

autoriza  os  entes  a  concederem  garantia  em  operações  de  crédito  internas  ou

externas.

Já o art. 32 da LRF determina que o Ministério da Fazenda verificará o cumprimento

dos  limites  e  condições  fixados  pelo  Senado  Federal  relativos  à  realização  de

operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles

controladas direta ou indiretamente, e que o ente interessado formalizará seu pleito

demonstrando o atendimento das seguintes condições:

1 - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei

orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica;
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2 - inclusão, no orçamento ou em créditos adicionais, dos recursos provenientes da

operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita;

3 - observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal;

4 - autorização específica do Senado Federal,  quando se tratar de operação de

crédito externo;

5 - atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição Federal, que

veda a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de

capital,  ressalvadas  as autorizadas  mediante  créditos  suplementares  ou  especiais

com finalidade precisa.

Quanto à verificação feita pelo Ministério da Fazenda,  destaca-se que o Estado

deverá  encaminhar  a  esse  órgão  o  pedido  de  autorização  para  a  realização  de

operação  de  crédito  acompanhado  da  autorização  legislativa,  conforme  dispõe  o

inciso II do art. 21 da Resolução do Senado Federal n° 43, de 2001.

Em relação à prévia e expressa autorização em lei específica, o projeto de lei em

comento pretende suprir tal exigência.

No que tange às exigências  da LRF,  de  inclusão no orçamento ou em créditos

adicionais  dos recursos provenientes da operação,  e  da Lei  Federal  n°  4.320,  de

1964, que, em seu art. 3°, dispõe que a lei de orçamento compreenderá todas as

receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei, ressaltamos que os

recursos provenientes da operação de crédito pretendida deverão ser consignados

como receita orçamentária do Estado, conforme dispõe o art. 3º do projeto.

Os limites e as condições fixados pelo Senado Federal estão consubstanciados nas

suas Resoluções nos 40 e 43, de 2001. A primeira dispõe sobre os limites globais

para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária  dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e a segunda, sobre as operações de

crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive

concessão de garantias, seus limites e condições de autorização. Em seu art. 9º, a

Resolução nº 43, de 2001, estabelece que o saldo global das garantias concedidas

pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios não poderá exceder 22% da

Receita Corrente Líquida - RCL.

A Resolução  n°  40,  de  2001,  determina,  em  seu  art.  3°,  que,  ao  final  do  15°
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exercício financeiro contado a partir do encerramento do ano de sua publicação, a

Dívida Consolidada Líquida - DCL - não poderá ser superior a duas vezes a RCL.

Dispõe,  ainda,  em  seu  art.  4°,  que,  no  mesmo  período  citado  anteriormente,  o

excedente apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à

proporção de um quinze avos a cada exercício financeiro. Conforme o Relatório de

Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2012, elaborado pela Secretaria de

Estado  de  Fazenda,  o  percentual  da  DCL sobre  a  RCL é  de  174,54%,  inferior,

portanto, ao percentual do limite de endividamento, que é de 200%.

Vale  ressaltar  que  o  atendimento  ao  disposto  no  inciso  III  do  art.  167  da

Constituição Federal, o qual veda a realização de operações de crédito que excedam

o montante das despesas de capital, é complementado pelo disposto no art. 32, § 3°,

da LRF. A fim de viabilizar o disposto na Constituição Federal, o citado § 3° dispõe

que:

“Art. 32 - (...)

§ 3° - Para fins do disposto no inciso V do § 1°, considerar-se-á, em cada exercício

financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das

despesas de capital executadas (...).”.

Com  vistas  à  verificação  de  tal  limite,  a  Lei  nº  20.625,  de  18/1/2013  -  Lei

Orçamentária Anual - fixa as despesas de capital em R$ 9.036.307.700,00 para o

exercício  de  2013,  enquanto  as  operações  de  crédito  previstas  totalizam  R$

2.541.292.233,00. Adicionando-se ao montante das receitas de operação de crédito

previstas os valores das operações de crédito a serem contratadas, obtém-se o valor

de R$ 3.691.292.233,00, inferior, portanto, ao total das despesas de capital, o que

atende à exigência do inciso III do art. 167 da Constituição Federal.

Quanto à exigência do § 1º do art. 40 da LRF, a proposição, em seu art. 2º, autoriza

o Poder Executivo a oferecer como contragarantia para a realização da operação de

crédito a cessão de: (i) direitos e créditos relativos a cotas ou parcelas da participação

do Estado na arrecadação da União, na forma do disposto no art. 159, inciso I, alínea

“a” e inciso II, da Constituição da República, ou resultantes de tais cotas ou parcelas

transferíveis de acordo com o preceituado na Carta Maior; e (ii) receitas próprias do

Estado,  a  que se  referem  os  arts.  155 e  157 da Constituição da República,  nos
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termos do § 4º do art. 167, acrescentado pela Emenda à Constituição nº 3, de 17 de

março de 1993.

Por  último,  com vistas  a  adequar  o  texto  à  técnica  legislativa,  apresentamos  a

Emenda nº 1 a seguir redigida.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.041/2013, no 1º

turno, com a Emenda nº 1 a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Substitua-se,  no  art.  1º,  a  expressão:  “(…)  no  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - relacionadas à melhoria da infraestrutura estadual, a que se

refere a Lei nº 20.626, de 17 de janeiro de 2013.” pela seguinte expressão: “(…) no

Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015  e  suas  revisões,

relacionadas à melhoria da infraestrutura estadual.”.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2013.

Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Duarte Bechir - Gustavo Valadares -

Tadeu Martins Leite (voto contrário) - Sebastião Costa. Tiago Ulisses.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 1 A 5 AO PROJETO DE LEI Nº 3.893/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela “cria o Fundo Especial

do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Esta Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 1, ratificando a conclusão da Comissão de

Constituição e Justiça.

Na fase da discussão do projeto em 1º turno, foram apresentadas em Plenário as

Emendas nos 1 a 5, do Deputado Sargento Rodrigues, que vêm a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo a criação do Fundo Especial do Poder

Judiciário  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  FEPJ  -,  cuja  finalidade  é  a  garantia  de

recursos financeiros para o desenvolvimento das atividades do Poder Judiciário. Em

essência, os recursos do FEPJ serão constituídos de custas judiciais, Taxas Judiciária

e de Fiscalização Judiciária, além de dotações consignadas no orçamento do Estado.

Durante  a  fase  de  discussão  da  proposição  em  1º  turno,  foram  recebidas  em

Plenário  as  Emendas  nos 1  a  5,  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  a  seguir

analisadas.

A Emenda nº 1 pretende incluir o parágrafo único no art. 2º do Substitutivo nº 1, de

forma  a  garantir  a  utilização  do  superávit  financeiro  do  FEPJ  para  despesas

correntes,  inclusive  as  de  caráter  indenizatório,  bem  como  para  a  quitação  de

passivos e de outros direitos de pessoal em atraso e melhorias do Plano de Carreiras

do Tribunal  de Justiça. Para tanto,  promove a supressão do inciso VII  do mesmo

artigo, que previa a utilização de recursos do fundo para pagamento de despesas de

caráter indenizatório, e também altera a redação do inciso VIII do art. 2º, para retirar a

exceção de pagamento de despesas de pessoal com recursos do fundo. Além disso,

a Emenda nº 1 suprime o termo “em especial” no caput do art. 2º, de forma a evitar a

inclusão  de  outras  despesas  a  serem  custeadas  com  recursos  do  fundo,  senão

aquelas já elencadas nos incisos do dispositivo.

Nesse  aspecto,  importante  observar  que  o  projeto  de  lei  ora  analisado  é

fundamentado nas recomendações exaradas pelo Conselho  Nacional  de  Justiça -

CNJ - de criação de um fundo especial que abarque as despesas do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG. Dessa forma, o projeto prevê um rol de

atividades  a  serem  asseguradas  pelo  FEPJ  que,  em  essência,  preveem  a

operacionalização do Tribunal,  tornando-se inviável uma listagem exaustiva de tais

atividades.

No tocante à utilização do superávit financeiro para pagamento de despesas de

caráter  indenizatório  e  de  pessoal,  é  importante  observar  que  o  art.  15  da  Lei

Complementar nº  91, de 2006,  determina que será mantido o superávit  financeiro

apenas para os fundos que exerçam as funções de financiamento ou garantia, não
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sendo o caso do FEPJ.

A Emenda  nº  2 tem  como  objetivo  alterar  a  redação  do  §  1º  do  art.  3º  para

assegurar que as disponibilidades temporárias de caixa do FEPJ sejam aplicadas em

conta bancária específica do TJMG.

Entendemos que a alteração proposta possui impropriedade técnica, uma vez que o

princípio da unidade de tesouraria se refere à manutenção de um único controle das

disponibilidades financeiras pelo Estado, seja das suas receitas, seja das despesas,

efetuadas por meio de sistema oficial de contabilidade.

A Emenda nº 3 propõe que as atividades de arrecadação e  controle  das  taxas

judiciárias  sejam  exercidas  pelo  Tribunal  de  Justiça  e  não  pela  Secretaria  de

Fazenda, conforme disposto no projeto de lei.

A administração  tributária,  consoante  inciso  XXII  do  art.  37  da  Constituição  da

República, é uma atividade essencial ao funcionamento do Estado e somente pode

ser  exercida  por  servidores  de  carreiras  específicas  da  área  fazendária.  Nesse

sentido, a Lei Delegada nº 180, de 2011, determina que cabe à Secretaria de Estado

de Fazenda o planejamento, a coordenação, a execução, o controle e a avaliação da

política  tributária  e  fiscal  do  Estado,  competindo-lhe  a gestão  do  processo  de

arrecadação dos tributos por meio do acompanhamento, da apuração, da análise e

do controle da integralidade de seus produtos. Consideramos, portanto, improcedente

a alteração proposta.

A Emenda nº 4 visa à inclusão de um representante de cada entidade sindical dos

servidores do Poder Judiciário na composição do grupo coordenador do FEPJ, com o

intuito  de  garantir  a  participação  dos  servidores  da  Justiça  na  elaboração  e  no

acompanhamento  do  orçamento  do  TJMG.  Contudo,  entendemos  que  o  grupo

coordenador  exerce  atividade  administrativa  precípua ao funcionamento  do  Poder

Judiciário. Salienta-se que o acompanhamento orçamentário poderá ser exercido por

todos os servidores, visto que o projeto prevê divulgação e atualização mensal dos

demonstrativos do fundo na internet.

A Emenda nº 5 acrescenta o art. 8º com o objetivo de garantir que 50% do saldo

das reservas financeiras do TJMG sejam transferidos ao FEPJ e que o restante seja

utilizado para pagamento de passivos de pessoal e melhorias do Plano de Carreira da
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instituição. A esse respeito, cabe salientar que a disponibilidade de caixa não significa

disponibilidade orçamentária, já que os recursos podem estar comprometidos com o

pagamento de determinadas despesas. Dessa forma, a alteração proposta se mostra

inadequada.

Em que pese a nobre intenção do parlamentar, as Emendas nºs 1 a 5 apresentam

impropriedades técnicas, além de não versarem sobre matéria já tratada no âmbito do

projeto em análise - mas sim inserir em seu conteúdo assuntos novos, não abarcados

pela proposição -, razão pela qual opinamos pela sua rejeição.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas nos 1 a 5, apresentadas

em Plenário, ao Projeto de Lei n° 3.893/2013.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2013.

Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Duarte Bechir - Gustavo Valadares -

Tadeu Martins Leite - Sebastião Costa - Tiago Ulisses.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2013

ATAS

ATA DA 9ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 16/5/2013

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de vídeo -

Palavras do Deputado Carlos Pimenta - Lançamento de selo - Entrega de placa -

Palavras do Sr. Pedro Amengol - Palavras do Sr. Presidente - Apresentação musical -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Dinis Pinheiro - Carlos Pimenta - Durval Ângelo - Fred Costa - Leonídio Bouças -

Maria Tereza Lara - Sebastião Costa.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  20h15min,  declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

Ata

- O Deputado Leonídio Bouças, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Empresa Brasileira de Correios

e Telégrafos pelos 350 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Pedro Amengol,

Diretor Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Minas Gerais; e

Deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem;

a Exma. Sra. Deputada Maria Tereza Lara; e o Exmo. Sr. Deputado Durval Ângelo.
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Registro de Presença

O locutor  -  Registramos  a  presença  da  Exma.  Sra.  Maria  do  Carmo Lara,  ex-

Prefeita Municipal de Betim, e do Exmo. Sr. Vereador Fernando Andrade, da Câmara

Municipal de Montes Claros.

Impossibilitado de se fazer presente, o Exmo. Sr. Marcio Lacerda, Prefeito Municipal

de  Belo  Horizonte,  enviou-nos  mensagem  por  meio  da  qual  cumprimenta  e

parabeniza a Empresa de Correios e Telégrafos na pessoa do seu Diretor, que aqui a

representa na Mesa de honra.

Execução do Hino Nacional

O  locutor  -  Convidamos  os  presentes  a  ouvir  o  Hino  Nacional,  que  será

interpretado, sob a regência do maestro Sérgio Canedo, pelo Coral Vozes de Minas,

da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Carlos Pimenta

Boa noite. Inicialmente, quero cumprimentar o Presidente da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais, Deputado Dinis Pinheiro, e, de maneira muito especial,

reconhecer  o  esforço,  a  ginástica  que  fizemos  para  estar  hoje  neste  evento  tão

importante  e  tão  significativo  para  Minas  Gerais,  pois  quase  não  conseguimos

embarcar na cidade de Jequitinhonha, mas deu tudo certo. Deputado Dinis Pinheiro,

deixo  os  nossos  cumprimentos  e  agradecimentos  pelo  trabalho  que V.  Exa.  vem

realizando, pela sua presença em todas as regiões do Estado de Minas Gerais.

Quero  cumprimentar  o  companheiro  e  amigo,  Sr.  Pedro  de  Amengol,  Diretor

Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de Minas Gerais. Na pessoa

do Sr. Pedro, deixo meus cumprimentos a cada uma das senhoras, a cada um dos

senhores, que, juntos, fazem dessa grande empresa a empresa do povo brasileiro de

maior credibilidade em nosso país.

Mesmo  não  estando  presente,  também  quero  cumprimentar  os  milhares  de

funcionários dos Correios, principalmente aquela pessoa que bate às nossas portas
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todos os dias: as carteiras e os carteiros. Eles são pessoas importantes e sempre

bem-vindas aos nossos lares. Cumprimento a Sra. Deputada estadual Maria Tereza

Lara e cumprimento o Sr. Deputado estadual Durval Ângelo.

De maneira muito especial, peço licença para cumprimentar um funcionário de mais

de 40 anos dos Correios,  da  minha região,  um grande amigo,  Sr.  Evaldo  Gener.

Como ele próprio diz, viveu sua vida toda nos Correios. Seu pai foi funcionário dos

Correios, sua mãe foi funcionária dos Correios, e, depois de 40 anos, o Sr. Evaldo

trata essa empresa com tanto carinho que chega realmente a nos emocionar. A você,

Evaldo, os nosso sinceros agradecimentos e cumprimentos.

Também gostaria de cumprimentar as demais autoridades, na pessoa do Vereador

Fernandão, de Montes Claros, que recentemente prestou homenagem aos Correios,

na  cidade de Montes Claros,  outorgando um título  de  cidadania  ao  Companheiro

Pedro.

A  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos,  que  admiramos  por  sua

modernidade, eficiência e rapidez, merecendo a irrestrita confiança dos usuários de

seus serviços, representa a culminância de uma história que, herdeira das instituições

portuguesas,  remonta  a  três  séculos  e  meio.  Celebrando  este  momento,  tão

importante  pelo  que  significa  na  vida  cotidiana  de  nossos  cidadãos,  estamos

homenageando  tanto  a  administração  da  empresa  quanto  os  imprescindíveis

carteiros  e  funcionários  das  inúmeras  agências,  além  dos  artistas  e  dos  gráficos

responsáveis  pela  criação  e  impressão dos  selos  que  vêm  sendo admirados  por

colecionadores de todo o mundo.

Nem  sempre  foram  os  Correios  tão  rápidos  nem  seu  atendimento  era  de

acessibilidade geral, mas a origem dos Correios brasileiros é bastante antiga, quase

tanto quanto o estabelecimento da colônia portuguesa na América. Seu início liga-se

ao ofício postal criado em Portugal com o nome de Correio-Mor, ainda no ano de

1520,  quando emergia no sul  da  Europa uma potência  comercial  e  marítima que

desenvolvia uma necessidade cada vez maior de contato com outros Estados e seus

mercadores. A responsabilidade pelos serviços do Correio-Mor era entregue a um

indivíduo sujeito à nomeação do rei e constituiu um monopólio, que, durante anos,

pertenceu à família Matta, mediante um pagamento à Coroa.
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O primeiro responsável pelo trabalho no Brasil seria, a partir de janeiro de 1663,

Luiz  Gomes  da Matta  Netto,  que,  mesmo vivendo em Lisboa,  tinha a  missão de

receber  e expedir  a correspondência  entre  a colônia e o reino.  Em dezembro do

mesmo ano, foi designado como seu assistente, no Rio de Janeiro, o Alferes João

Cavaleiro Cardoso.

A entrega de correspondência dentro de nosso território era, contudo, imensamente

precária, mesmo porque as pessoas relutavam em pagar os serviços dos correios,

recorrendo à ação gratuita dos bandeirantes, dos tropeiros ou dos escravos. Apenas

na Regência, no século XIX, surgiria a figura do carteiro ou do estafeta tal como a

conhecemos. Um deles passaria às páginas da história e se tornaria o patrono da

instituição. Trata-se de Paulo Bregaro, encarregado de trazer das cortes de Lisboa a

recomendação de que o príncipe retornasse imediatamente a Portugal. A recusa de

D. Pedro em acatar a sugestão culminou com a independência do Brasil.

Só em 1835 seria inaugurada a entrega domiciliar  de cartas. Antes o serviço se

restringia  a  casas comerciais  e a  quem se dispusesse a  pagar  uma contribuição

anual.  O primeiro selo surgiria  em 1844, e dessa época se tornou emblemática e

extremamente importante para as coleções filatélicas a série denominada Olho de

Boi. Desde então todos nós, bem como nossos familiares e ancestrais, passamos a

aguardar  com  ansiedade  e  alegria,  às  vezes  pesar,  certas  notícias  decisivas  em

nossa vida, o que foi logo reforçado pela inauguração dos serviços telegráficos.

Era também pelos Correios que os jornais das Capitais chegavam, ainda que com

um  certo  atraso aos  leitores  das mais  afastadas  cidades,  mas possibilitando que

todos soubessem dos fatos importantes e que, de um modo ou outro, afetariam suas

vidas.

Os carteiros, dos quais 10% hoje são mulheres, entregam, num país de dimensões

continentais, mais de 8 milhões de objetos por ano, e têm enorme prestígio junto à

população, pois também participam de importantes campanhas de conscientização e

de promoção da cidadania, como as de combate à dengue e de aleitamento materno.

Entre as mais úteis atividades da empresa, figura o Banco Postal, que supre a falta

de agências bancárias em determinadas localidades. Esta Assembleia, já há alguns

anos, é parceira dos Correios na ocasião do Natal, quando nossos funcionários se
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fazem de Papai Noel, atendendo às cartas de crianças carentes.

A essa empresa disseminada por todo o Estado de Minas Gerais, desejamos um

futuro à altura de sua tradição e de seu dinamismo. Homem nenhum é uma ilha, e os

mineiros e os brasileiros continuarão promovendo sua integração, por meio de uma

instituição que vem permanentemente se atualizando e tornando mais prática a vida

dos que dela necessitam.

Portanto,  esta  comemoração  é  altamente  significativa,  pois,  nesta  Assembleia,

composta  pelos  representantes  do  povo,  reflete-se  o  grande  orgulho  nacional,

advindo  do  reconhecimento  aos  inegáveis  préstimos  da  Empresa  Brasileira  de

Correios e Telégrafos. Muito obrigado.

Lançamento de Selo

O locutor - Neste momento, anunciamos o lançamento do selo alusivo aos 350 anos

dos  Correios  e  convidamos  o  Sr.  Pedro  Amengol,  Diretor  Regional  da  Empresa

Brasileira de Correios e Telégrafos em Minas Gerais,  para conduzir  esta parte da

solenidade. Para marcar tão importante momento, a Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos lança a emissão especial “Correios 350 anos: história, pessoas e ação”.

Essa emissão especial foi  concebida em uma folha de 24 selos destacando fatos

relevantes dos 350 anos da instituição. Para realizar a primeira obliteração do selo,

convidamos o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa. Para

realizar a segunda obliteração do selo, convidamos o Deputado Carlos Pimenta.

- Procede-se às obliterações do selo.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia

Legislativa,  fará  a  entrega  ao  Sr.  Pedro  Amengol,  Diretor  Regional  da  Empresa

Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  em  Minas  Gerais,  de  placa  alusiva  a  esta

homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “Exemplo de instituição focada na

inovação, na celeridade e na eficiência, os Correios completam, em 2013, 350 anos

de  grandes  serviços  ao  País.  Além  de  distribuir,  diariamente,  milhões  de  objetos

postais,  entre  cartas  e  encomendas,  a  empresa promove  a  inclusão financeira  e

social  por  meio  de  iniciativas  como o  Banco Postal,  o  Serviço  Postal  Braille  e  o

atendimento  de  deficientes  auditivos  em  guichês  especializados  em  libras.  Nesta
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importante data, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais presta justa homenagem

aos Correios, empresa considerada, pelos mineiros, a melhor marca do segmento de

serviços no Brasil”.

O Sr. Presidente - Deputado Carlos Pimenta, solicito a maravilhosa presença de V.

Exa. neste momento. Permito-me também convidar a Deputada Maria Tereza Lara,

nossa querida amiga, para participar deste momento superespecial. Por gentileza!

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Pedro Amengol

Exmos.  Srs.  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  de

Minas  Gerais;  Deputada  Maria  Tereza  Lara;  Deputado  Carlos  Pimenta,  autor  do

requerimento;  Deputado Durval  Ângelo;  Deputado Fred  Costa,  cuja  presença nos

honra; e Deputada Federal Maria do Carmo Lara, cujo pai era carteiro e que aqui

muito nos orgulha pela presença nesta reunião especial em homenagem aos 350

anos  dos  Correios;  boa  noite.  Permitam-me cumprimentar  os  colegas  “ecetistas”:

nosso amigo Jésus, representando os coordenadores regionais, e, na sua pessoa,

cumprimento ainda toda a nossa força de venda, a área comercial; o Luiz Enéas,

coordenador de operações, cuida da distribuição, de todos os nossos carteiros, OTTs,

técnicos, operadores de máquinas e tráfego, e, na sua pessoa, cumprimento toda a

área operacional; os colegas que estão também testemunhando e nos ajudando a

receber esta homenagem pelos 350 anos dos Correios; o Ronny, que hoje está na

área  de  recursos  humanos,  na  diretoria  de  Minas  Gerais,  e,  na  sua  pessoa,

cumprimento os colegas dessa área; o Zé Roberto, da área de suporte, e todos os

seus colegas da Gerad e Gesep; o Lúcio e também, na sua pessoa, os colegas das

macrorregiões, sediados em Minas Gerais.

Cumprimento ainda o Carlos Calazans,  aqui  junto com as entidades federais;  o

Marco Antônio,  que representa  os  Correios  à  frente  do  Conselho  Deliberativo  do

Coep, movimento nacional de mobilização social;  a imprensa presente; as demais

autoridades; as senhoras e os senhores; e o Vereador Fernando, em cuja pessoa

cumprimento  as  demais  autoridades  e  Vereadores  aqui  presentes  nesta  noite

especial para os Correios brasileiros.

Caro Deputado Carlos Pimenta, artífice deste magno encontro, esta é uma noite
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memorável, em que, tomados de grande orgulho pelo que representa a conceituada

Assembleia do Estado de Minas Gerais, os Correios do Brasil  são homenageados

pelo transcurso histórico dos seus 350 anos no cenário mundial.

Somos realmente tudo isso que você aqui nos falou desta tribuna. Somos ímpares

ao comemorar três séculos e meio de atuação, contribuindo na integração deste país-

continente, aproximando pessoas numa área superior a 8.500.000km2, do Oiapoque

ao Chuí, ajudando hoje a construir aquela que se apresenta como sendo a 6ª maior

economia do planeta, com um PIB superior a R$1.000.000.000.000,00.

Estamos presentes,  nobre Deputado Dinis  Pinheiro,  meu amigo,  Presidente,  em

todos os Municípios do Brasil, participando da construção de um tempo novo. Se hoje

a Nação tem a menor taxa de desemprego da sua história, menor que a dos países

da comunidade econômica europeia e menor que a dos Estados Unidos da América,

os Correios são um dos maiores empregadores do cenário nacional, com uma força

de trabalho superior a 130 mil empregados. Só em Minas, são 13 mil colegas da ECT.

Chegamos  a  todos  os  rincões  da  Nação  com  a  encomenda  Sedex,  ícone  da

eficácia da nossa grande empresa. Transportamos material escolar, fazemos parte do

Enem, despachamos pacotes de diferentes nacionalidades, somos um banco postal

de  capilaridade  inigualável,  fazendo  inclusão  social  e  financeira.  Pasmem  as

senhoras e os senhores, nobres Deputados: os Correios também entregam cartas.

Empresa  pública  de  direito  privado,  os  Correios  brasileiros  têm  todos  os  seus

empregados contratados pelo regime celetista, não geramos qualquer custo para o

Estado  brasileiro.  Somos  superavitários,  isto  é,  pagamos  de  forma  independente

todas  as  nossas  despesas,  cobrimos  de  modo  autônomo  todos  os  nossos

investimentos e, o mais importante, valorizamos as nossas colaboradoras e nossos

colaboradores na visão moderna de uma empresa bem-sucedida, que é construída

por pessoas que devem estar comprometidas com os resultados e reconhecidas pela

empresa e pela sociedade.

Nobre  Presidente,  nobre  Deputado  Carlos  Pimenta,  nesse  sentido  cito  alguns

exemplos,  alguns  dos  nossos  benefícios,  como  o  plano  de  saúde  extensivo  aos

familiares, os vales alimentação, refeição e creche, treinamento e desenvolvimento,

plano  de  carreira,  bem  como  o  mais  recente  deles,  as  bolsas  de  estudo  para
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graduação, extensão universitária, mestrado e doutorado.

Acrescento  ainda  que  possuímos  conceituada  universidade  corporativa,  que  é

referência  dentre  outras  empresas.  Destaco a  boa  notícia  de  abril  de  2013,  que

redobra  assim  a  nossa  responsabilidade  pelo  sucesso  da  Empresa  Brasileira  de

Correios  e  Telégrafos:  uma  das  maiores  empresas  de  consultoria  internacional,

Accenture,  elegeu os Correios brasileiros  como a 10ª  melhor empresa de serviço

postal  do  mundo,  na  disputa  entre  24  países,  e como a  1ª  dentre  os  países em

desenvolvimento. Lembro que, para alcançar este nível de reconhecimento, milhares

de pessoas de diversas gerações de brasileiros trabalharam e conduziram a atividade

postal  em seus 350 anos.  Um desafio  que só  foi  vencido por  ter  sido  uma obra

coletiva, Deputados, um trabalho de milhões de mãos, de cérebros e de corações,

reunindo um contingente de pessoas que sempre foi uma cópia fiel e em pequena

escala do Brasil.  Todas as regiões, cidades, classes sociais, raças e gêneros que

compõem  a  rica  diversidade  nacional  foram  e  estão  representadas  entre  os

colaboradores dos Correios, inclusive o Presidente Kubitschek, que dá seu nome a

este Plenário. Tal característica justifica a profunda brasilidade dos Correios, traduzida

na  plena  identificação  da  empresa  com  os  anseios,  aflições  e  sonhos  da  nossa

população.

Nesta solenidade personifico o trabalho, a dedicação, o talento e a obstinação de

todos estes brasileiros que espelham as qualidades da nossa valorosa e apaixonada

força de trabalho, hoje composta por mais de 130 mil pessoas, às quais prestamos

nosso reconhecimento. Destinamos esta justa homenagem da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais  aos seus verdadeiros  destinatários.  Como um destes

colaboradores, agradeço, sensibilizado, a esta Casa do Legislativo Mineiro por esta

lembrança  na  aprovação do  requerimento  do  Deputado  Carlos  Pimenta.  Também

antecipo o agradecimento “ecetista” pela moção de aplauso ora encaminhada pela

Casa ao Sr.  Wagner Pinheiro, Presidente da ECT, na condução da empresa e do

resgate da história dos 350 anos dos serviços postais.

Senhoras e senhores, assim como eu, os Correios também têm um carinho muito

especial  por  nossa  Minas  Gerais.  Dispomos,  em  Minas  Gerais,  de  uma rede  de

agências  compostas  por  mais  de  1.800  pontos  de  atendimento,  dos  quais  936
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representam unidades próprias, que oferecem à população o serviço de banco postal,

hoje  em  parceria  com  o  Banco  do  Brasil.  O  Banco  Postal,  nobres  Deputados,

completa  11  anos  em  2013,  um  projeto  de  inclusão  financeira  de  milhares  de

pessoas. Antes, essas pessoas tinham que se deslocar para uma cidade vizinha para

realizar uma simples operação bancária, seja recebimento do seu salário, seja de sua

aposentadoria. Hoje contam com a comodidade de poder fazer isso na sua própria

cidade, o que gira a economia local.

No “ranking” nacional  -  só para se ter  noção -  de abertura de contas do Banco

Postal, Minas é líder, com 168 mil novos correntistas, com 15% do total nacional.

A expressividade dos números e iniciativas dos mineiros chama atenção no cenário

nacional. Em Minas somos responsáveis pela distribuição diária de mais de 4 milhões

de objetos postais, entre cartas e encomendas. A eficácia dessa distribuição pode ser

atribuída à excelência operacional da empresa, dos trabalhadores e trabalhadoras de

Minas Gerais, sendo destaque no País em todos os segmentos da operacional, uma

qualidade percebida e reconhecida pela população mineira.

Além da efetivação de negócios, nos Correios, eles devem ser sustentáveis. Prova

disso são as iniciativas como o serviço postal  em braile,  que prevê a transcrição

gratuita de mensagens escritas para o braile e vice-versa, garantindo autonomia às

pessoas  com  deficiência  visual  -  um  projeto  de  inclusão,  nobre  Deputado Carlos

Pimenta.

A Central Braille localiza-se em Belo Horizonte e atende todo o Brasil.  Ainda na

vertente social, a empresa vem capacitando continuamente seus colaboradores na

língua brasileira de sinais - Libras -, linguagem utilizada para facilitar a comunicação

com  pessoas  com  deficiência  auditiva.  Em  Minas,  atualmente,  27  agências

espalhadas pelo Estado oferecem guichê especializado em libras.

Ainda nos investimentos dos esportes, há investimentos no futsal,  no tênis e na

natação.

Uma das metas estratégicas da empresa ora em curso é a sua modernização, cujo

processo teve início em 2011, com a sanção da Lei nº 12.490, de 2011, com ordem

de  investimentos  de  R$4.500.000.000,00  até  2015.  Essa  legislação  nos  permite

ampliar o campo de atuação da empresa, munindo-a de ferramentas modernas, de
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gestão corporativa, para enfrentar a concorrência com a prestação de serviços mais

ágeis e eficientes para toda a sociedade.

Com a nova lei, os Correios podem atuar no exterior - recentemente inauguramos o

nosso primeiro escritório  de negócios em Miami -,  e  podem atuar  nos segmentos

postais  de serviços eletrônicos, financeiros e de logística integrada, conforme nos

permite a mudança recente de nosso estatuto.  Permite-nos constituir  subsidiárias,

adquirir  controle  e  participação  acionária  em  empresas  já  estabelecidas  e  firmar

parcerias comerciais que agreguem valor à sua marca e à sua rede de atendimento.

Estamos também criando uma nova empresa para nos subsidiar, concorrendo na

licitação para sermos parceiros no trem-bala que fará Campinas-São Paulo-Rio de

Janeiro, para que, nos terminais,  ofereçamos serviços, ampliando e modernizando

essa organização. Essa nova postura contribuirá para que os Correios brasileiros se

tornem uma empresa de classe mundial, destacada por suas práticas e resultados, à

altura da confiança que o cidadão brasileiro sempre depositou nela. E isso para que

não aconteça com os Correios brasileiros o que aconteceu com os americanos, que

não teverem a visão de se modernizar por meio de sua legislação, o que levou à

perda no mercado e demissão de 140 mil  trabalhadores, além da venda de seus

imóveis. Os Correios brasileiros se anteciparam e fizeram o que deveria ser feito na

modernização da sua legislação, do seu estatuto e na MP 532.

Voltando à atuação da empresa em Minas Gerais, gostaria ainda de destacar que a

Diretoria Regional dos Correios em Minas Gerais encerrou o ano de 2012 com lucro

de  R$401.000.000,00,  o  que  correspondeu,  na  composição  do  lucro  global  da

empresa, a uma participação de 38,4%, superior aos 26% alcançados em 2011.

Ou seja, Minas Gerais é uma das quatro diretorias que têm, de fato, apresentado

uma lucratividade destacada no cenário nacional. Minas conta com oito unidades de

distribuição domiciliária entre as 20 melhores do País. Aliás, as recém-eleitas campeã

e  vice-campeã  do  Centro  de  Distribuição  nota  10  foram  de  Minas  Gerais  -  de

Uberlândia e São Sebastião do Paraíso. Foram 11 unidades mineiras, Sr. Presidente,

Carlos,  Durval  e Maria,  com menção Diamante,  entre os  25  CDDs do Brasil.  Em

2012,  ganhamos  as  premiações  de  Melhor  Centro  de  Tratamento  de  Cartas  e

Encomendas  e  Melhor  Centro  de  Entrega  de  Encomendas,  ambas  de  Varginha;
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Melhor Centro de Transporte Operacional - o CTO de Belo Horizonte; e Melhor Centro

de Logística Integrada - Secretaria de Educação de Belo Horizonte. Nos indicadores

de RH, Minas obteve, em 2012, os melhores índices do País.

Com  os  resultados  de  março  de  2013  já  consolidados  na  nossa  cesta  de

indicadores em que a administração central avalia as regionais, a diretoria de Minas

aparece em 1º lugar no “ranking” das maiores diretorias. Isso, graças a toda a nossa

força de trabalho e ao comprometimento dos mineiros com a empresa e a sociedade.

Portanto, quero aqui pedir licença aos nobres Deputados, com a plateia repleta de

ecetistas de todo e qualquer segmento, para fazer este agradecimento público e, ao

mesmo tempo, parabenizar esses guerreiros e guerreiras, que são os verdadeiros

destinatários desta justa homenagem.

Para encerrar, nobres colegas, nobre Deputado, minha amiga Maria do Carmo, em

nome do Presidente do Conselho de Administração da ECT, Ministro Paulo Bernardo,

e em nome do Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Wagner

Pinheiro de Oliveira, os quais têm dado todo o apoio à gestão em Minas Gerais; e em

nome de nossa diretoria e de todo o nosso corpo gerencial, quero agradecer a todos

a atenção. Ao amigo e Presidente Dinis Pinheiro, que cumpriu a sua agenda, sentiu

dificuldade para chegar  até aqui  e não mediu esforços para presidir  esta sessão,

obrigado. Obrigado, Dinis! Obrigado, Durval, que também tinha outros compromissos,

mas conseguiu chegar até aqui para prestar esta justa homenagem aos Correios. Ao

nosso querido autor do requerimento, Deputado Carlos Pimenta, e a todo o Plenário

que o aprovou, o nosso muito obrigado. E também agradeço à Maria do Carmo e à

Maria Lara, que se fazem presentes nesta noite.

Parabéns aos carteiros!  Parabéns aos atendentes!  Parabéns aos operadores de

tráfego, aos nossos técnicos, aos nossos administradores,  aos nossos analistas e

demais colegas pelos 350 anos de nossa empresa. Que venham mais outros 350

anos  de  bons  serviços  prestados  à  nossa  sociedade.  Hoje,  nesta  noite,  foi

reconhecida pelos agentes públicos do nosso Estado a excelência dessa qualidade e

dos serviços de todos os senhores e dos brasileiros que fazem os Correios na nossa

sociedade. Muito obrigado. Boa noite!
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Palavras do Sr. Presidente

Cumprimento o Sr. Diretor Regional da Empresa de Correios e Telégrafos em Minas

Gerais, dileto amigo Pedro de Amengol. A história dos Correios é linda, mas a história

do Pedro não é diferente: são 33 anos de luta, de abnegação. É por isso que Minas

se apresenta de forma tão exitosa. Nessa saga vitoriosa dos Correios do Brasil, há

esta parte superespecial, representada pela competência e eficiência de cada um de

vocês e que tem à frente, para orgulho de Minas Gerais, o talento, a dedicação, a

crença e a capacidade construtiva do Pedro. Por isso o nosso aplauso e a nossa

reverência.

Quero saudar também a Exma. Sra. Deputada Estadual Maria Tereza Lara, minha

dileta amiga. A reunião só se inicia com a presença de uma mulher e hoje, de forma

especial, com a presença da Tereza Lara, mulher realmente muito dedicada, de fé,

religiosa.  Hoje  o  seu  coração  deve  estar  pulsando  intensamente,  por  uma  viva

emoção, ao lado da sua irmã Maria do Carmo: a lembrança do seu querido e saudoso

pai,  cuja  história  está  ligada  muito  intimamente  à  história  dos  Correios.  Ele  foi

carteiro, homem de luta, homem de trabalho e deixou, para lhe dar sequência, essas

duas mulheres muito valorosas, para alegria dos mineiros e das mineiras.

Quero saudar ainda este viajante de Minas que está sempre ao meu lado. Hoje

estivemos no Jequitinhonha, amado Jequitinhonha. Chegamos aqui juntos, em 1994.

É um homem de muito brio, de muita sensibilidade, de caráter, de retidão e sempre

iluminado. Ele teve esta felicidade de gerar este momento tão feliz para todos nós: é

o autor do requerimento que originou esta magnânima reunião, meu dileto amigo,

fraterno amigo Deputado Carlos Pimenta.

Quero saudar o sempre combativo e fraterno amigo, muito experiente, atuante e

que brilha à frente da Comissão de Direitos Humanos. Ele tem sido um consultor de

muito relevo nesta augusta Casa. Portanto, o nosso abraço e o nosso cumprimento,

de forma muito alegre, ao amigo Deputado Durval Ângelo. Quero saudar também o

jovem Deputado Fred Costa, esta voz sempre luminosa. É uma alegria tê-lo aqui,

neste  momento.  Quero  saudar  os  Diretores,  colaboradores  e  funcionários,  enfim,

todos  os  servidores,  esta  família  de  Minas,  esta  família  brasileira  que se  chama

Correios,  na  pessoa  do  amigo  Gabriel,  este  ser  humano  admirável,  esta  pessoa
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humilde e encantadora que, de forma muito cordata e gentil,  presta um serviço de

muito significado ao lado do Pedro e ao lado de cada um de vocês. Nosso carinho e

nosso abraço ao amigo Gabriel. Quero saudar o maestro Sérgio Canedo, que, com

esta  eloquência,  com  este  coração  generoso,  está  sempre  encantando  Belo

Horizonte e Minas Gerais. É um maestro de muito valor. A seu lado, de forma muito

fraterna e afetuosa, saúdo o Coral Vozes de Minas. Obrigado por cantar, obrigado por

nos encantar, obrigado por nos alegrar.

O Deputado Durval Ângelo hoje está fazendo um enorme sacrifício. Ele ainda tem

um compromisso em Contagem e estava preocupado. Disse-me: “Dinis, seu discurso

é muito longo”. Meu discurso realmente é muito longo, mas vou entregá-lo a ele de

presente, pois  prefiro dispensar  as formalidades. Portanto, vou gerar  uma palavra

simples,  até  porque  minha  vida,  minha  história  é  muito  singela,  mas  sempre  de

ímpeto, sempre de atrevimento. Tenho o atrevimento de não me ater a um discurso

elaborado de forma tão sábia e tão gentil pelos nossos queridos assessores. Vou ser

breve,  rápido.  Quero  aqui,  de  forma  muito  espontânea,  como  mineiro  e  como

caminhante de Minas, expressar o nosso carinho e a nossa admiração a esse que

certamente é um dos grandes patrimônios da população brasileira.

Hoje temos a oportunidade de celebrar três séculos e meio dessa belíssima saga

de  alegria,  ação  e  dinamismo.  O  tempo  nos  dá  essa  oportunidade,  o  tempo  é

precioso. Ele nos dá a oportunidade de lapidar nossos sentimentos. Hoje estamos

tendo a condição de cultivar, reverenciar e aplaudir essa história, conforme disse, que

sintetiza um enorme orgulho não só para Minas Gerais, mas também para o povo

brasileiro.

Os Correios já foram desposados de forma muito sábia pelo Pedro e pelo nosso

amigo Carlos Pimenta. Essa empresa tem participado da vida social e econômica do

Brasil, e isso tem sido muito fabuloso para que nosso país possa caminhar cada vez

mais em maior velocidade, rumo ao destino almejado e sonhado por todos nós, de

progresso, de desenvolvimento, de paz social, de fraternidade e de justiça social. Os

Correios, com sua capilaridade única, de forma muito vigorosa e eficiente, fazem algo

muito caro para o próximo, para o semelhante, para nossos filhos, para todos nós. Os

Correios  dão-nos  a  oportunidade,  neste  país  tão  imenso,  diverso,  de  tantos



1138
____________________________________________________________________________

contrastes, de conversar mais com o nosso próximo, de aproximar as pessoas e de

reaproximá-las. São um instrumento fabuloso de inclusão social e cidadania, prestam

relevantes serviços a cada um de nós, à população brasileira. Aqui foram listados, de

forma breve, os serviços mais brilhantes,  entre eles essa sensibilidade,  essa face

sensível dos Correios, com o atendimento ao deficiente, com o Banco Postal. Para

mim, é um dos instrumentos mais vigorosos de atendimento ao cidadão, muito bem

explicado aqui pelo Pedro.

É muito bom sabermos que o Banco Postal está ali para levar conforto, comodidade

e cidadania  ao povo brasileiro.  Amigo Pedro,  o  momento  que mais  me fascina  e

encanta é a proximidade do Natal, em que temos a oportunidade de vivenciar, de

forma muito forte e latente, aquele espírito de solidariedade dos Correios. Sempre

que posso, recorro à minha querida Ibirité, porque gosto de participar,  de maneira

muito próxima e íntima, desse momento. Aliás, todos gostamos.

É no Natal que os Correios dão essa belíssima oportunidade àquela criança menos

favorecida,  mais  carente  e  deserdada  da  sorte,  de  dar  um  sorriso  e  buscar  a

concretização do seu sonho. Por outro lado, na outra ponta, vemos o cidadão - aliás,

essa é uma característica marcante do brasileiro, mas, acima de tudo, do mineiro -

prestando a sua solidariedade.  É o  adulto  levando o seu carinho,  o seu coração

generoso, a sua solidariedade inesgotável a essa criança. É um momento muito rico e

muito precioso dos Correios. Sou devoto dos Correios, sobretudo a essa etapa tão

venturosa dos Correios, a quem devoto ainda mais carinho e fraternidade.

Perdoem-me a ingerência ou a interferência na ação administrativa do Pedro e de

cada um de vocês, mas gostaria de sugerir, amigo Pedro, que neste momento você

pudesse contratar o Deputado Durval Ângelo como Papai Noel dos Correios. Tenho

certeza absoluta de que ele vai brilhar muito nos Correios, porque já brilha aqui, no

Parlamento, fazendo o papel de Papai Noel, com o seu sorriso, a sua alegria e o seu

dinamismo.

Amigos  e  amigas,  quero  desejar  a  vocês  todo  o  sucesso  e  êxito.  Que  vocês

continuem brilhantes e altamente gloriosos e que também continuem partilhando da

construção deste  Brasil  vitorioso,  cada dia  melhor  e  mais  profícuo,  em  busca da

construção de uma pátria com que todos sonhamos, isto é, de uma pátria que possa,
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de uma vez por todas, erradicar a miséria, superar o analfabetismo, ofertar ao nosso

povo uma saúde melhor, mais eficiente, mais cristã e mais humana. Esse é o nosso

desejo.  É  isso  o  que  nos  motiva  e  que me dá  muita  força  e  muito  talento  para

continuar sendo um singelo caminhante pela estrada da vida pública, da forma como

fiz hoje ao lado dos Deputados Carlos Pimenta e Carlos Mosconi e do Tadeu Leite, no

Jequitinhonha.  Essa  é  a  beleza  da  vida.  Vocês  realmente  cumprem  um  papel

maravilhoso.  A vida é isso.  Cada um tem uma missão e uma função.  Aliás,  meu

saudoso  pai  dizia:  “Seja  qual  for  a  função,  exerça-a  com  simplicidade,  carinho,

caráter, decência e honestidade”.

Portanto  fico  muito  feliz  de  ter  a  oportunidade  de  partilhar  deste  momento.  Ao

encerrar minhas palavras, quero deixar um abraço superfraterno e afetuoso a todos

os carteiros. Realmente, o carteiro é a essência, a cara dos Correios. O carteiro tem

um papel preponderante na vida de cada um de nós. Eles são testemunhas do nosso

cotidiano, da nossa vida, da nossa labuta, dos nossos momentos de alegria e tristeza.

O carteiro, da mesma forma que o bombeiro, que o professor, que o médico e que

tantos  outros,  desfruta  de  muito  carinho  de  todos  nós.  Ele  desfruta  da  nossa

admiração, do nosso apreço e da nossa gratidão. Espero que o carteiro, ao lado de

cada um de vocês, possa dar o seu saber e a sua entrega para essa construção

permanente  de  um  Brasil  melhor,  mais  próspero,  dinâmico  e  solidário,  que  dê

oportunidade a todos de idealizarem seus sonhos e criarem seus entes familiares

com  carinho  e  dignidade,  porque  essa  é  a  razão  da  nossa passagem  pela  vida

terrena.

A você,  Pedro,  e  a  todos  vocês  o  nosso  abraço,  carinho  e  reconhecimento.

Continuem assim, fazendo o bem e edificando essa luta permanente por uma pátria

cada dia melhor, mais solidária e muito mais fecunda. Desejo a todos os carteiros que

continuem  a levar  paz,  fraternidade e  alegria  aos  mineiros  e  aos  brasileiros.  Um

grande abraço e uma boa noite de paz, saúde e felicidade. Vivam os Correios e viva

Minas Gerais.

Apresentação Musical

O locutor - Ouviremos agora mais uma apresentação do Coral Vozes de Minas, da

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que, sob a regência do maestro Sérgio
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Canedo, interpretará as músicas: “Mensagem”, de Cícero Nunes e Aldo Cabral, com

arranjo de Tony Ramos; “Pátria Minas Imaculada”, de Marcus Viana, com arranjo do

maestro  Sérgio  Canedo;  e  “Vida  de  Viajante”,  de  Luiz  Gonzaga  e  Luiz  Gonzaga

Júnior, também com arranjo do competente maestro Sérgio Canedo.

- Procede-se à apresentação musical.

O Sr. Presidente - A apresentação coroou o evento. Lindo. Parabéns, mais uma vez.

É realmente um belo espetáculo.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a especial de amanhã, dia 17, às 10 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 10ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 17/5/2013

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da  Mesa  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do  Deputado  Duarte  Bechir  -

Palavras da Deputada Rosângela Reis - Entrega de placa - Palavras da Sra. Andréa

Abritta  Garzon  Tonet  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -  Apresentação  musical  -

Apresentação artística - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - André Quintão - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Gustavo Perrella -

João Vítor Xavier - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Luzia Ferreira - Marques

Abreu - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tiago Ulisses.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  10h15min,  declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário para proceder à leitura da ata da reunião

anterior.
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Ata

- O Deputado Duarte Bechir,  2º-Secretário “ad hoc”,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor  - Destina-se esta reunião a comemorar o Dia Nacional  da Defensoria

Pública.

Composição da Mesa

O locutor -  Convidamos a compor  a Mesa a Exma. Sra.  Andréa Abritta  Garzon

Tonet, Defensora Pública-Geral do Estado; os Exmos. Srs. Vereador Sérgio Fernando

Pinho Tavares, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; Luiz Henrique

Correa, Defensor Público Federal e Chefe da Defensoria Pública da União em Minas

Gerais;  Murilo  Andrade  de  Oliveira,  Subsecretário  de  Administração  Prisional  da

Secretaria  de  Defesa  Social;  e  Eduardo  Cavalieri  Pinheiro,  Defensor  Público  e

Diretor-Presidente da Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais; a Exma.

Sra. Deputada Rosângela Reis e o Exmo. Sr. Deputado Duarte Bechir, coautores do

requerimento que deu origem a esta solenidade

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Duarte Bechir

Exmo. Sr. Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa de Minas

Gerais; Exma. Sra. Andréa Abritta Garzon Tonet, Defensora Pública-Geral do Estado

de Minas Gerais; Exmo. Sr. Vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares, representando

a Câmara Municipal de Belo Horizonte; Exmo. Sr. Luiz Henrique Correa, Defensor

Público Federal e Chefe da Defensoria Pública da União em Minas Gerais; Exmo. Sr.

Murilo Andrade de Oliveira, Subsecretário de Administração Prisional da Secretaria de

Defesa  Social;  Exmo.  Sr.  Eduardo Cavalieri  Pinheiro,  Defensor  Público  e  Diretor-

Presidente  da  Associação dos  Defensores  Públicos de  Minas  Gerais;  Exma.  Sra.

Deputada Rosângela Reis, nossa colega, coautora do requerimento que deu origem a

esta  homenagem;  Sras.  Defensoras  Públicas  e  Srs.  Defensores  Públicos;  nossa

gente  querida  de  Minas  Gerais  que  nos  acompanha  pela  TV  Assembleia;  Sras.
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Deputadas e Srs.  Deputados,  disse o Profeta Daniel:  “Os que forem sábios, pois,

resplandecerão  como  o  fulgor  do  firmamento;  e  os  que  a  muitos  conduzirem  à

Justiça, como as estrelas, sempre e eternamente”.

Caro  Presidente  Dinis  Pinheiro,  este  Plenário,  na  manhã  deste  dia,  mostra-se

fulgurante  pela  presença  de  tantos  homens  e  mulheres  operadores  do  direito.

Pessoas abnegadas, que desempenham o múnus de conduzir muitos à Justiça. Mais

do que justa, portanto, a solenidade que o Parlamento mineiro realiza em exaltação

ao Dia Nacional da Defensoria Pública, homenageando essa instituição e aqueles

que  formam  a  sua  tessitura  e  lhe  dão  densidade,  afirmando  seu  caráter  de

imprescindível  para  a  elaboração  da  paz  social.  Celebramos,  pois,  a  Defensoria

Pública e sua função essencial em nosso ordenamento jurídico e social. Saudamos

todos os Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais pelo seu dia festivo, assim

declarado pela Lei Federal nº 10.448, de 9/5/2002.

A Carta Política vigente, resultante do espírito libertário e do senso de justiça que

inspiraram a redemocratização,  conferiu à Defensoria  Pública,  em seu art.  134,  o

“status” de instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a

orientação  jurídica  e  a  defesa,  em  todos  os  graus,  dos  necessitados.  Nesse

compasso,  estabeleceu-se,  em  sede  constitucional,  o  comando  necessário  para

tornar  efetiva  a  garantia,  inscrita  no  rol  dos  direitos  fundamentais,  de  assistência

jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos.

Em Minas Gerais, senhoras e senhores, desde cedo se consolidou, no âmbito das

três esferas de Poder, a compreensão de que é indispensável conferir efetividade às

regras da  Constituição,  que não apenas recomendam, mas determinam ao poder

público promover  o aparelhamento adequado da Defensoria Pública,  bem como a

adoção de medidas que tornem reais  os  direitos  abstratamente proclamados pela

ordem  normativa  pátria.  Alicerçado  nessa  convicção,  o  nosso  Estado,  que

pioneiramente  organizou  a  sua Defensoria,  cuidou  de  reconhecer,  no  art.  129 da

Carta mineira, a essencialidade da instituição na assistência aos carentes da Justiça,

dispensando-se,  em  consequência,  às  pessoas  legalmente  necessitadas  a

irrecusável proteção jurisdicional e também jurídica a que elas têm direito.

Caro  Presidente  Dinis  Pinheiro,  nessa  construção  histórica,  a  atuação  da
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Defensoria Pública de Minas Gerais  constitui  a mais eficiente resposta ao ingente

desafio de debelar a injustiça e fustigar a violação do direito. Senhoras e senhores,

não se  trata,  é  bem verdade,  de  uma condição privilegiada,  pois,  nessa árdua e

permanente tarefa, a Defensoria Pública tem de se desdobrar para atender à missão

de assegurar o acesso ao direito e à justiça. Podemos considerar, no entanto, que a

instituição ora homenageada tem experimentado notáveis avanços, fruto, sem dúvida

alguma, da ação dos governantes comprometidos e, sobretudo, da combatividade de

tantos quantos abraçaram essa causa como verdadeiro sacerdócio.

Em uma necessária reflexão, mencionamos a Lei Complementar nº 80, editada no

governo do Presidente Itamar Franco, que organiza a Defensoria Pública da União e

fixa normas gerais para a organização das Defensorias Públicas dos Estados.  No

plano estadual, coube ao então Governador Aécio Neves a prerrogativa de sancionar

a Lei Complementar nº 65, de 16/1/2003, coroando de êxito uma jornada de lutas

travadas por incansáveis Defensores, animados pela certeza de que, somente com

tal  mecanismo,  a  Defensoria  Pública  do  Estado  encontraria  afirmação.  Srs.

Defensores e Sras. Defensoras, sem dúvida, foi um momento singular, que contou

com  o  irrestrito  e  absoluto  apoio  desta  Casa,  consciente  do  papel  cometido  à

Defensoria  de  garantir  que  todos,  principalmente  os  mais  pobres,  tenham  como

defender dignamente a sua pretensão. Inúmeras outras conquistas que se seguiram

pavimentaram o caminho para uma nova dinâmica na gestão da instituição, sob o

prisma da autonomia, que deve ser amplamente exercida, sem nenhuma restrição.

Evidentemente, outros  avanços ainda são exigidos,  o que impõe a reiteração dos

compromissos firmados com a instituição, especialmente no que toca ao âmbito de

competência desta Casa. Felizmente,  Sr.  Presidente, o governo Antonio Anastasia

mostra-se igualmente sensível ao apelo de continuado aprimoramento da instituição,

dando exemplos evidentes da sua disposição de dotar a Defensoria das condições

ideais para seu bom desempenho. Certamente, esse deve ser um esforço contínuo e

integrado, pois de nada valerão os direitos e de nada significarão as liberdades, se os

fundamentos em que eles se apoiam não contarem com o suporte da ação eficiente e

responsável das instituições que buscarão no Poder Judiciário a sua concretude.

Com  sincera  alegria,  homenageamos  a  Defensoria  Pública,  na  pessoa  da
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Defensora Pública-Geral, Dra. Andréa Abritta Garzon Tonet, e saudamos, na pessoa

do Presidente da Adep, Dr. Eduardo Cavalieri Pinheiro, todos os Defensores Públicos

mineiros, que sempre encontraram neste Parlamento um incondicional parceiro na

luta por suas legítimas aspirações.

Caro Presidente Dinis Pinheiro, Srs. Deputados, do alto desta tribuna, elevemos a

nossa voz, em nome de toda esta Casa, para que a Defensoria Pública receba o

nosso  preito  ao  relevante  papel  que  desempenha  em  favor  da  pacificação  e  da

harmonia em nossa sociedade. Que a nossa vida, o nosso labor, seja uma constante

semeadura. Lancemos sementes de justiça e, certamente, colheremos frutos de paz.

Parabéns pelo Dia Nacional da Defensoria Pública. Muito obrigado.

Palavras da Deputada Rosângela Reis

Exmo.  Sr.  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,

Deputado Dinis Pinheiro; Exma. Dra. Andréa Abritta Garzon Tonet, Defensora Pública-

Geral  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Exmo.  Sr.  Vereador  Sérgio  Fernando  Pinho

Tavares,  representando  a  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  Exmo.  Defensor

Público Federal  Luiz Henrique Correa,  Chefe da Defensoria  Pública da União  em

Minas Gerais; Exmo. Sr. Murilo de Oliveira, Subsecretário de Administração Prisional

da  Secretaria  de  Defesa  Social;  Exmo.  Dr.  Eduardo  Cavalieri  Pinheiro,  Diretor-

Presidente  da  Associação  dos  Defensores  Públicos  de  Minas  Gerais;  Exmo.

Deputado  Duarte  Bechir,  coautor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta

homenagem;  bom  dia.  Quero  cumprimentar  os  Deputados  Durval  Ângelo,  Luzia

Ferreira, André Quintão, Lafayette de Andrada e Vanderlei Miranda, que esteve agora

há  pouco  conosco.  Quero  saudar  todos  os  Defensores  Públicos  e  Defensoras

Públicas do nosso Estado de Minas Gerais, na pessoa do Dr. Eduardo.

É uma grande alegria estar aqui, neste momento de homenagem e de reflexão, no

Plenário  desta  Casa  Legislativa.  Plenário  este  que  apresenta  tão  grandioso

Presidente, o Deputado Dinis Pinheiro, tão pujante.  Inicialmente, desejo agradecer

por  estar  aqui  hoje.  É  uma  grande  honra  participar  desta  homenagem  como

Presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Defensoria Pública de Minas Gerais.

No dia 19 de maio, comemora-se o Dia Nacional da Defensoria Pública, data em

que faleceu, na França, Santo Ivo, doutor em Teologia, Direito, Letras, Filosofia, que
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atuou perante tribunais na defesa dos pobres e mais necessitados. Ele dizia: “Jura-

me que a causa é justa, e eu a defenderei gratuitamente”. Nesta manhã, pude ler um

pouco  a  história  do  Santo  Ivo,  essa  pessoa  dedicada  às  causas  sociais.

Voluntariamente lutava pela caridade e pela defesa dos mais pobres.

Essa data já faz parte do calendário desta Casa Legislativa, muito justamente. O

Dia  do  Defensor  Público  tem-nos  permitido  algumas  reflexões,  especialmente  em

face do que determina a Constituição da República, que, de um lado, assegura aos

necessitados  o  direito  à  orientação  jurídica  e  à  defesa  em  todos  os  graus  de

jurisdição e, de outro, impõe ao poder público a obrigação de promover a organização

e o fortalecimento da Defensoria Pública, quer no plano federal, quer no plano do

Distrito Federal e dos Estados. É preciso dar efetividade às regras da Constituição,

que não apenas recomendam, que não meramente sugerem, mas determinam ao

poder  público  a  adoção  de  medidas  que  tornem  reais  os  direitos  abstratamente

proclamados  pela  ordem  normativa  em  nosso  país,  dispensando-se,  em

consequência,  às pessoas legalmente necessitadas a proteção jurisdicional  a que

têm direito.

Qual o papel da Defensoria Pública na vida das pessoas? É fazer ser reconhecido o

direito,  a  dignidade,  na  sua plenitude.  O Defensor  Público  age para  garantir,  por

exemplo, o acesso à medicação não disponibilizada nos postos de saúde pela rede

pública,  a  regularização  fundiária,  o  reconhecimento  da  paternidade,  a  pensão

alimentícia,  a  defesa  do  acusado  encarcerado.  Muitos  ainda  não  conhecem  a

Defensoria Pública e a sua imprescindível atuação. Aqui, na Assembleia de Minas

Gerais, a Defensoria e a Associação dos Defensores tiveram atuação importante na

busca de melhorias das condições de trabalho e dos salários, no reconhecimento da

carreira,  na  realização  de  concursos  públicos.  Participei  de  várias  reuniões,

audiências públicas, e houve a sensibilidade do Governador à época, hoje Senador

Aécio Neves, para atender, da melhor forma, todas as reivindicações. O governo do

Estado,  na  gestão  do  Prof.  Anastasia,  continua  respondendo  positivamente  aos

anseios da Defensoria.

O trabalho de vocês, meus caros Defensores, é de abnegação, vocacionado, de

caráter social indiscutível. Recentemente foi assinado um termo com a Assembleia
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Legislativa, para levar o serviço da Defensoria Pública às pessoas necessitadas. São

inúmeros  os  outros  projetos  que  a  Defensoria  Pública  tem  realizado  nas

comunidades. Talvez seja até mesmo espontâneo em vocês o desenvolvimento desse

trabalho social.

Há pouco eu estava conversando com alguns Defensores Públicos no Salão Nobre

e indaguei-lhes acerca do número de processos que são destinados, Presidente, a

cada  Defensor  naquelas  comarcas  onde  há  um  Defensor  Público  apenas.  Uma

Defensora  me respondeu que são cerca  de 10 processos  por  dia.  No mês,  isso

significa quantos processos? E esse número vai aumentando. A Defensoria do Estado

já solucionou mais de 1.700.000 casos este ano. São respostas que o trabalho de

vocês tem dado à nossa sociedade. Precisamos divulgar esses dados, apresentá-los

à população. Esses relatórios precisam ser apresentados nesta Casa, Dr. Eduardo,

para que possamos conhecer a fundo o trabalho de formiguinha que vocês realizam

no dia a dia, que é de fundamental importância.

Digo sempre que enfrentei a época da escassez, quando não havia o número de

Defensores Públicos que existe hoje no Estado - atualmente são cerca de 595 em

Minas. Havia apenas um Defensor na Comarca de Ipatinga. Por essa razão, tivemos

de  enfrentar  vários  problemas  e  comprovamos  a  necessidade  das  pessoas,  das

famílias  carentes  que  nos  procuravam.  E  nós  não tínhamos  a  quem  recorrer  na

época. Ficávamos dependendo de boa vontade, dependendo de pedidos para que

pudéssemos  talvez  encaminhar  alguns  casos.  Não  é  como  hoje,  quando

conseguimos resolver tantos problemas.

O  equilíbrio  na  prestação  jurisdicional,  em  relação  às  instituições,  embora  a

Constituição preveja, ainda não acontece. Buscamos, sim, igualdade de condições

entre  o  Judiciário,  o  Ministério  Público  e  a  Defensoria  Pública.  É  reconhecido  o

avanço que tivemos em Minas Gerais, mas precisamos avançar ainda mais. Temos

de incluir  a  Defensoria  Pública  como política  de  Estado,  e  não de governo.  Digo

sempre  que  estamos  vivendo  hoje  um  momento  em  que  o  governo  está  sendo

sensível às nossas causas. Assim que o governo mudar, não saberemos o que vai

acontecer.  Por  isso  temos  de  trabalhar  a  questão  como  política  de  Estado.  O

fortalecimento  administrativo,  orçamentário  e  funcional  é  o  que  defendo  como
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Presidente  da  Frente  de  Apoio  à  Defensoria  Pública,  junto  com  os  Deputados

signatários da Frente e que apoiam a causa.

Caro Dr. Eduardo Cavalieri, cara Defensora Pública-Geral Andréa Tonet, o Projeto

de  Lei  114/2011  é  uma  consequência  inexorável  da  autonomia  institucional  da

Defensoria Pública. Elaborado para destinar percentual da receita dos Estados para

as defensorias,  foi  aprovado na Câmara dos  Deputados,  no Senado Federal,  por

unanimidade, e foi vetado, na sua íntegra, pela Presidente Dilma, com alegação de

contrariedade ao interesse público. Ora, o interesse público primordial  não é o de

atender aos menos favorecidos e desprovidos de condições? De acordo com dados

do Ministério  da Justiça,  os Estados investem nas defensorias  menos de 5% dos

gastos totais relativos ao sistema de justiça no Brasil. A maioria das comarcas conta

com Juízes e Promotores, mas não com um Defensor Público, que defende o social,

os interesses dos cidadãos carentes.

Finalizo conclamando todos para uma mobilização, enviando aos congressistas “e-

mails”,  correspondências  solicitando  a  derrubada  do  veto  ao  Projeto  de  Lei  nº

114/2011. Apenas assim poderemos avançar ainda mais e ter uma Defensoria Pública

mais forte e capaz de garantir para todos os mineiros a assistência judiciária gratuita

e o acesso à Justiça, preservando os seus direitos constitucionais. Muito obrigada.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia

Legislativa, fará a entrega à Sra. Andréa Abritta Garzon Tonet,  Defensora Pública-

Geral  do  Estado de Minas  Gerais,  de  placa alusiva  a  esta  homenagem.  A placa

contém os seguintes dizeres: “Defender o mais necessitado e garantir o seu acesso à

Justiça é o compromisso permanente da Defensoria Pública em Minas Gerais. Com a

firme observância do princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei,

esta  instituição  tem  contribuído  arduamente  para  a  consolidação  do  regime

democrático, constituindo-se cada vez mais como expressão inequívoca da luta pelos

direitos  humanos.  Em  reconhecimento  ao  valor  da  Defensoria  Pública  de  Minas

Gerais para o Estado e para o País, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais presta a ela honrosa homenagem na ocasião do Dia Nacional da Defensoria

Pública”.
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O Sr. Presidente - Solicito a companhia da Deputada Rosângela e do Deputado

Duarte Bechir, por favor.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras da Sra. Andréa Abritta Garzon Tonet

Deputado Dinis Pinheiro, Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais, nosso querido amigo pessoal e da Defensoria Pública do Estado de

Minas Gerais,  fiquei  pensando em como poderia homenageá-lo,  com que poema,

com que palavras  para  agradecer  não em meu nome apenas,  não em nome da

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais apenas, mas muito especialmente em

nome das pessoas em favor das quais a Defensoria Pública luta, em nome desse tal

indivíduo necessitado, desse tal cidadão carente, hipossuficiente. A única coisa que

me veio à mente mais próxima do que queria dizer foi a passagem bíblica: “Ainda que

eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem o amor

eu nada seria”. Todos os dons são bem-vindos, mas, entre todos, o maior deles é o

amor. Tudo que o senhor faz é com um amor extremo. Muito obrigada.

Exmo.  Sr.  Vereador  Sérgio  Fernando  Pinho  Tavares,  representando  a  Câmara

Municipal de Belo Horizonte, sempre nossa companheira; Exmo. Sr. Defensor Público

Federal  Luiz  Henrique  Correa,  Chefe  da  Defensoria  Pública  da  União  em  Minas

Gerais,  nossa  irmã,  que  muito  nos  honra  com  sua  presença;  Exmo.  Sr.  Murilo

Andrade  de  Oliveira,  Subsecretário  de  Administração  Prisional  da  Secretaria  de

Defesa Social: Murilo, é muito louco que o Subsecretário de Administração Prisional

seja uma das pessoas que mais acredita na liberdade. Muito obrigada.

Exmo.  Sr.  Eduardo Cavalieri  Pinheiro,  Defensor  Público  e  Diretor-Presidente  da

Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais, meu amigo, meu ex-aluno de

Gestão Pública, na pessoa de quem cumprimento todos os meus amigos Defensores

Públicos; Exma. Sra. Deputada Rosângela Reis, coautora do requerimento que deu

origem a esta homenagem: V. Exa. é uma mulher que, como eu, vem do Vale do Aço.

Tomara que esse ponto tão significativo que nos une, Deputada, que é a terra natal,

possa me fazer um pouquinho parecida com a senhora, nas ideias, no brilhantismo,

na força do aço e na extrema delicadeza feminina.

Exmo. Sr. Deputado Duarte Bechir, coautor do requerimento que deu origem a esta
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homenagem: Não tenho palavras para agradecer o apoio e o reconhecimento que o

senhor tem dado a nossa instituição. Não posso deixar de agradecer à Christiane, do

projeto Leitura no Beco,  do Aglomerado da Serra, com quem caminhamos juntos,

bem como às pessoas da Comunidade Guarani, com quem também caminhamos.

Muito obrigada. Não consegui escrever um discurso. Fico sempre assim convulsiva

quando fico muito emocionada e lutando com a tela do computador. A situação se

agravou depois das belíssimas palavras e ponderações absolutamente pertinentes da

Deputada Rosângela Reis e do Deputado Duarte Bechir.

Sem dúvida,  estamos aqui  hoje  para  comemorar  o  Dia  Nacional  da  Defensoria

Pública, que ocorre este ano no domingo. Como a Deputada já salientou, o dia foi

escolhido em razão do Dia de Santo Ivo, que, para além das crenças e das religiões,

foi  um  indivíduo  que  nasceu  na nobreza  e  dedicou toda a  sua  vida  à  causa do

indivíduo carente. Acho que ele, sem dúvida, é um ícone do acesso à Justiça; por isso

nós todos, Defensores, temos muita honra de tê-lo na condição de patrono.

Também acho importante falar  um pouquinho da missão da Defensoria Pública.

Reputo, Deputada, os números que a senhora mencionou verdadeiros, registrados no

Siged. Onde está o meu Corregedor? Foram mais de 1.700.000 atendimentos, de

pessoas assistidas, que tiveram acesso à Justiça. Como a Deputada bem frisou, nós,

Defensores  Públicos,  às  vezes,  ficamos  refletindo,  pensando  no  porquê  da

desigualdade. Por que, passados quase 30 anos da promulgação da Constituição da

República e com a Defensoria Pública como uma instituição essencial ao acesso à

Justiça, criada para garantir o direito das pessoas carentes, das pessoas que não têm

como pagar  um advogado,  a Defensoria  Pública ainda é tão  carente? Por  que a

Defensoria Pública, tantas vezes, ainda fica relegada a segundo plano, a um segundo

momento  em  relação  às  grandes  instituições  que  nós,  Defensores  Públicos,

respeitamos, que são a magistratura e o Ministério Público? Não defendemos menos,

não  lutamos  menos  que  essas  instituições.  Há  pouco  tempo,  assisti  a  uma

sustentação  oral  do  doutrinador  Barroso,  no  Supremo  Tribunal  Federal,  que  me

acachapou  ao  dizer  o  que  eu  já  sabia,  mas  como  quem  concretizava  meu

pensamento: se existe o tripé da Justiça e esse tripé é formado pela magistratura,

pelo  Ministério  Público  e  pela  Defensoria  Pública,  por  que  estruturar  menos  a
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Defensoria  Pública?  E,  chamando  os  Ministros  à  reflexão,  ele  questionou:  “A

Defensoria Pública é uma instituição menor? A Defensoria Pública vale menos nesse

tripé  que  as  outras  instituições  mencionadas?  E  se  você  pensou  que  não  -  e

certamente pensou -, será que essa condição a que é delegada a Defensoria Pública

se deve ao fato de ela defender direitos menores, direitos inferiores aos direitos que a

magistratura  e  o  Ministério  Público  defendem?  Se  chegarmos  a  essa  conclusão,

fatalmente estaremos dizendo que o indivíduo carente vale menos que um indivíduo

economicamente favorecido”.  Também me recordo das palavras do Ministro Ayres

Britto, que disse, ao se referir aos Defensores Públicos, que somos seres orgânicos,

sanguíneos, vertebrados e, por isso, caminhamos ao lado do povo. Devido a isso,

tantas vezes nos dizem que a nossa carreira é como um sacerdócio.

A Defensoria Pública vem crescendo, cresceu significativamente no governo Aécio-

Anastasia - e induvidosamente muito, neste. Mas, das 295 comarcas do Estado de

Minas Gerais, Presidente Dinis, estamos presentes apenas em 105. Sou péssima em

matemática,  mas,  fazendo  uma continha,  são  190  comarcas  sem  assistência  da

Defensoria Pública. Isso significa que, em 190 comarcas espalhadas pelo Estado de

Minas  Gerais,  mulheres  correm  o  risco  de  sofrer  violência  doméstica  e  não  ter

nenhum apoio; mães desesperadas choram porque não podem comprar um remédio

ou por não ter como internar um filho, correndo o risco efetivo de ver a criança morrer

em seus braços. E tudo isso porque não há a Defensoria Pública para militar a seu

favor. Isso significa que um homem pode chegar à violência extrema e, no desajuste

de uma separação, resolver a questão a bala, pois o Defensor Público não está lá

para mediar e conciliar. Isso significa que centenas de pessoas encarceradas estão

condenadas a mofar na cela porque não há ninguém que se interesse por elas. Como

disse Gregório, com todo o respeito à advocacia - porque todos nós, antes de sermos

Juízes, Promotores, Delegados e Defensores, passamos pelo curso de Direito -, não

é raro  que um advogado acompanhe o caso até o encarceramento,  e,  depois,  o

indivíduo fica lá, abandonado. É isso o que significa, Presidente, 190 comarcas sem

Defensor Público e sem acesso à Justiça. E, como na grande obra “O Processo”, de

Kafka, milhares de pessoas estão batendo à porta da Justiça, sem que ela se abra,

por uma questão econômica. Se o capitalismo é selvagem, sem dúvida, é aqui que
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ele demonstra que é a besta, a fera.

O tema nacional da nossa campanha este ano é “Defensores públicos pelo direito

de  recomeçar”.  Todo  ano,  a  Defensoria  Pública  escolhe  um  tema  nacional  para

abordar, e, este ano, os nossos olhos se voltaram para o indivíduo encarcerado, que

é homem, que é gente e que não tem de perder a dignidade porque praticou um

equívoco ou cometeu um erro. Há pouco, eu disse ali fora que não adianta falar em

ressocialização, se não voltarmos os olhos para a reinserção. Então, o nosso objetivo

é trabalhar junto a essa população encarcerada e de seus familiares, com palestras,

com educação em direitos e com atividades dentro das penitenciárias.

Murilo, estamos organizando o campeonato de futebol entre as penitenciárias com

o intuito  efetivo de  humanizar  o  ser  humano que está  ali,  porque acho que todo

brasileiro  gosta  de  bola.  Aliás,  existe  a  produção  de  bolas  de  futebol  dentro  do

ambiente carcerário, e isso é magnífico, bem como a exposição do artesanato das

pessoas encarceradas. Assim sendo, peço à Assembleia Legislativa que libere um

espaço para que possamos fazer essa exposição aqui.

A campanha da mamografia é uma parceria com a Secretaria Estadual de Saúde,

que  começará  hoje  com  o  caminhão  da  mamografia  dentro  do  Complexo

Penitenciário  Feminino  Estêvão  Pinto.  O  nosso  compromisso  é  visitar  todas  as

unidades  prisionais  de  mulheres,  mostrar  a  elas  que,  apesar  de  estarem presas,

também são seres humanos. Ninguém pode melhorar sendo tratado como animal.

Quero  ressalvar  ainda  a  Defensoria  Itinerante,  que  foi  o  compromisso  que

acabamos de assumir hoje, com o apoio da Assembleia Legislativa, porque é fruto de

uma emenda  parlamentar.  O  micro-ônibus  já  está  sendo  licitado,  não  é  mesmo,

Helen? Em breve, em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mais

precisamente com o Procon da Assembleia, visitaremos as comunidades carentes e

as  comunidades  em  que  não  há  Defensoria  Pública,  para  informar-lhes  os  seus

direitos e para levar cidadania a todas as pessoas.

Quero agradecer, de forma especial, ao coral de São Lourenço, ao Grupo Vozes da

Cela, formado por detentos do presídio de São Lourenço.  Ele foi criado em 2008

como parte de um projeto de ressocialização da Escola Prisional de São Lourenço.

Não tenham dúvidas de que todo homem é muito, muito maior que o seu próprio erro.
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Muito obrigada.

Gostaria de ressaltar algumas parcerias que fizemos com a Assembleia Legislativa,

nossa companheira de caminhada e nossa motivadora. Volta e meia, vou atrás do

Deputado Dinis Pinheiro, que sempre me ajuda e sempre dá um jeito de avalizar os

meus projetos. Caminhamos com a Assembleia Legislativa, para a nossa alegria e

honra,  com o seminário legislativo  “Pobreza e desigualdade”,  com o “Minas mais

Igual” - agradeço ao meu assessor Eduardo Generoso e ao Sérgio Riani, Defensor e

conselheiro, que deram o sangue nesse projeto -, com o movimento Assine+Saúde -

temos de continuar firmes na questão da saúde -, com a renegociação da dívida dos

Estados com a União, com a Marcha contra o Crack e Outras Drogas, com a questão

da violência contra a mulher, e com o fórum técnico “Segurança nas Escolas”, sempre

educando em direitos, levando informação e marchando, em uma verdadeira festa de

cidadania.  Agradeço  à  Assembleia  Legislativa,  na  pessoa  do  seu  Presidente,  a

oportunidade de a Defensoria Pública aderir a essas grandes ações.

Finalizando, não poderia deixar de tecer uma homenagem à Assembleia Legislativa

e aos Deputados, pois, efetivamente, esta é a Casa do povo. Sempre que entro aqui

tenho a sensação de que estou em minha casa. Volta e meia vemos, na praça da

Assembleia  Legislativa,  pessoas  protestarem,  o  Movimento  dos  sem  Terra  em

barracas, e pensamos: é aqui mesmo que eles têm de vir,  pois é aqui que serão

ouvidos. Isso enche nosso coração de alegria.

Gostaria de encerrar dizendo que, às vezes, o Defensor Público é comparado com

o Dom Quixote, que brigou com moinhos de vento. Nícolas, as pessoas podem dizer:

“Vocês  perderam  a  razão;  o  sonho  de  vocês  é  impossível;  o  sonho  de  vocês  é

inacessível;  vocês  são  Quixotes”;  porém  não  conheço  realidade  que  não  tenha

partido de um sonho. Sonhar é indispensável para a concretização. Voltando a Dom

Quixote, estou segura de que quem briga com moinhos de vento corre um grande

risco de conversar com as estrelas. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Presidente

Não  será  um  pronunciamento,  mas  uma  simples  palavra,  uma  singela

manifestação.  Gostaria  de  saudar  a  Exma.  Dra.  Andréa  Abritta  Garzon  Tonet,

Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais, que é muito exagerada. Um dia,



1153
____________________________________________________________________________

o Governador disse que puxou sua orelha. Em relação ao Governador, literalmente,

ela foi exata, precisa e esmerada, mas, em relação a mim, foi muito além do meu

singelo merecimento. Devoto a todos vocês muito carinho e apreço e agradeço, com

a voz do coração, as palavras sempre generosas e amigas.

Cumprimento  os  Exmos.  Srs.  Vereador  Sérgio  Fernando  Pinho  Tavares,

representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte,  seja muito bem-vindo; Luiz

Henrique,  Defensor  Público  Federal  e  Chefe  da  Defensoria  Pública  da  União  em

Minas Gerais,  estou muito grato com a sua presença; Murilo Andrade de Oliveira,

Subsecretário de Administração Prisional da Secretaria de Defesa Social; Defensor

Público Eduardo Pinheiro, Diretor-Presidente da Associação dos Defensores Públicos

-  acho  que  é  primo,  Dra.  Andréa  -;  Deputada  Rosângela  Reis,  coautora  do

requerimento  que  deu  origem  a  esta  homenagem,  esta  extraordinária  mulher,

sensível, humana, que teve a belíssima iniciativa - parabéns por este momento e pelo

belíssimo trabalho nesta Casa -; e dileto amigo, valente e aguerrido Deputado Duarte

Bechir,  autor  do requerimento que deu origem a esta homenagem, que,  com seu

destemor, com a sua garra, tem transformado a nossa querida Minas Gerais - é uma

alegria tê-lo nesta Casa, Deputado Duarte Bechir; continue fazendo o bem, ajudando

Minas, ajudando os mineiros. Com enorme alegria, saúdo o Coral Vozes da Cela, de

São Lourenço. Parabéns! A vocês, o nosso carinho e o nosso abraço. Quero abraçar

aqui também o regente José Henrique Martins. Parabéns! Saúdo com muito afeto a

comunidade guarani-caiová, as  senhoras,  os senhores  e essas queridas crianças.

Sejam bem-vindos à  Casa de vocês!  Saúdo todas a  senhoras e  os  senhores  na

pessoa do dileto amigo Vereador Sérgio, que realmente tem sido um parceiro de valor

imensurável da Assembleia e, claro, de Minas Gerais. Quero abraçar a nossa querida

amiga  Deputada  Luzia  Ferreira,  mulher  de  muito  valor,  que  foi  Vereadora,  muito

sensível e dedicada e que hoje engrandece e enaltece o Parlamento de Minas. É bom

ter mulheres valorosas para brigar nessa dureza da vida, por uma vida melhor para o

próximo, para o semelhante. Essa é a trajetória da Dra. Andréa. A vida é isso, ela

quer de nós dureza, valentia e raça no enfrentamento das adversidades que tem pela

frente.

Talvez  muitos  não  saibam,  mas,  anteontem,  vi  uma  iniciativa  que  tocou  meu
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coração. É algo da minha família, de meu querido irmão Deputado Federal Toninho

Pinheiro.  Ontem,  estava  no  Jequitinhonha  e  lá  vimos  aqueles  cidadãos  simples

reconhecendo  aquele  gesto  do  Deputado  Federal  Toninho  Pinheiro,  indignado,

externando a sua insatisfação e a sua indignação quanto à questão da saúde pública

no Brasil. Alguns até me confundiram com ele, pois há certa semelhança física. Vi a

sua figura no “Jornal Nacional”, no SBT, na Record e em todos os jornais. Foi uma

passagem muito rápida. Disse no Jequitinhonha que, certamente, aquele seu gesto,

aquela sua voz é a voz de 190 milhões de brasileiros que, provavelmente, sentem o

desejo de manifestar a sua indignação, a sua tristeza com a saúde pública no Brasil.

É verdade: o Brasil precisa de homens e mulheres loucos de esperança, de vontade,

de garra ilimitada, porque, de uma forma ou de outra, querem melhorar a vida das

pessoas.

Naquele instante, certamente em nome do povo brasileiro, meu irmão externou a

sua dor e a sua inquietação, porque saúde é algo doloroso, é algo difícil. Vocês são

testemunhas supervivas dessa situação.  Tenho brigado bravamente,  com a minha

singela contribuição, para ajudar a redesenhar a estrutura da saúde pública no Brasil.

Não se pode admitir que o Brasil, que foi guindado à 6ª economia do mundo, tenha à

sua frente, amigo Sérgio, 150 países investindo mais em saúde; não se pode admitir

que países africanos continuem investindo mais em saúde que o Brasil; não se pode

admitir que a Argentina, o Chile e o Uruguai, economias tão fragilizadas e combalidas,

invistam mais em saúde que o Brasil.  E naquele momento, meu irmão,  diante do

relatório do Tribunal de Contas da União, demonstrou a sua tristeza, a sua indignação

e a sua insatisfação, porque, em 2012, querida amiga Dra. Andréa, o governo federal

programou um investimento de aproximadamente R$95.000.000.000,00, investimento

esse muito aquém da necessidade e do merecimento do povo brasileiro.

Mesmo  diante  dessa  projeção,  querido  amigo  e  Deputado  Juarez,  naquele

momento, de imediato, o governo federal desprezou 11 bilhões. Esses 95 bilhões se

tornaram 84 bilhões. Desses 84 bilhões, 8 bilhões haviam sido empenhados, mas não

liquidados. Dos 95 bilhões, quase 20 bilhões não chegaram ao cidadão do Norte, do

Nordeste, ao povo brasileiro, ao mais simples, ao mais carente. O que você disse é

verdade, temos de brigar,  mas brigar com respeito, com valentia,  com patriotismo,
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com amor ao próximo.

Digo isso para reafirmar a forte crença no trabalho de cada um de vocês. É muito

bom  e  muito  nobre  esse  papel  desempenhado  por  vocês.  Continuem  lutando,

continuem idealizando um sonho melhor.  Vocês são pessoas iluminadas, pessoas

que, com denodo, fazem um trabalho admirável e encantador para a vida de todos.

Você, Defensor Público, e você, Defensora Pública, são detentores de uma largueza

de  espírito,  de  uma fé  no  trabalho,  na  mudança  social.  Quando  se  fala  em  fé,

relembro da visita que fiz ao lado do Governador Anastasia à cidade de Baependi. Foi

um momento muito especial e bonito para Minas Gerais. Estivemos em Baependi há

aproximadamente  15  dias,  assistindo  à  cerimônia  de  beatificação  de  Nhá  Chica,

pobre,  modesta,  singela,  filha  de  escrava,  que  tinha  uma  vida  completamente

devotada aos menos favorecidos, aos excluídos da sorte, dos direitos. Nhá Chica

deixou esse legado, ela rezava com fé. Esse era o diferencial.

Todos trabalhamos e cumprimos a nossa missão como um verdadeiro sacerdócio.

Temos de trabalhar com fé, porque as dificuldades são inúmeras, os solavancos são

permanentes. É isso que nos dá força, coragem, esperança de ver um mundo melhor.

A  esperança  nos  leva  a  inovar,  a  correr  riscos,  a  ousar,  a  percorrer  estradas

perigosas, mas é muito bom ter a consciência de que podemos ajudar.

Outro  dia  fiquei  muito  feliz  e  sensibilizado  durante  a  celebração  da  Semana

Nacional  da  Defensoria  Pública,  ao  ver  a  Defensoria  Pública  abraçando,

reverenciando e aplaudindo um homem, um mineiro muito simples, mas dotado de

atributos sublimes. Digo a vocês que ele está escrevendo uma belíssima história à

frente  dos  destinos  do  povo  mineiro,  porque  tem  uma  inteligência  rara,  uma

inteligência diferenciada.  Mas ele carrega, permanentemente, aquela característica

do  mineiro,  porque,  mesmo  sendo  grandioso,  mesmo  sendo  um  gênio,  carrega

simplicidade,  afetividade,  mineiridade,  fé  e  religiosidade.  Carrega -  tenho certeza,

pela  sua história,  pela  sua formação acadêmica,  pelas  suas  ações  práticas  -  um

reconhecimento e admiração formidáveis a vocês, à Defensoria Pública. Refiro-me ao

Governador Anastasia.

Dra. Andréa, Minas melhorou, Minas avançou. A Defensoria Pública, mesmo sendo

uma instituição jovem, tem esse reconhecimento por parte de todos. Queremos, é
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claro, que a Defensoria Pública possa dar passos mais largos, mais vigorosos para o

seu  engrandecimento,  porque  carrega  valores  efetivamente  consagrados  para  o

engrandecimento do cidadão, da sociedade mineira, do povo brasileiro. A estrutura da

Defensoria  Pública  em  Minas  é  revestida  de  grandes  avanços,  que  foram

conseguidos, vale a pena assinalar, na gestão de Aécio, e que, vale a pena assinalar,

continuam  melhorando,  evoluindo,  nas  mãos  trabalhadoras  do  nosso  Governador

Anastasia.

Digo a vocês, sobretudo para mim, como empregado dos mineiros, ao lado dos

Deputados,  ao  lado do Deputado Duarte  Bechir,  ao lado da Deputada Rosângela

Reis,  celebrar  e  homenagear  a  Defensoria  Pública  é  ter  permanentemente  a

responsabilidade e a vontade de dotar  essa instituição, cada dia mais,  de melhor

estrutura, de melhor remuneração, de melhores condições, para que vocês possam

continuar  sendo  esses  obreiros  extraordinários  na  busca  de  uma  sociedade,

conforme  disse,  mais  irmã,  mais  igualitária.  E  esse  é  o  nosso  compromisso,  de

permanentemente abraçar as causas da Defensoria Pública. As causas de vocês são

as  que  todos  nós,  da  Assembleia  Legislativa,  comungamos  de  forma  solidária  e

generosa,  porque estamos aqui  para melhorar a vida dessas pessoas alijadas da

mesma sorte que tivemos e temos a oportunidade de partilhar.

Portanto deixo nosso reconhecimento, nossa reverência, nossa homenagem a cada

um de vocês. Continuem assim, brilhando com esse zelo, com essa dedicação, com

esse  denodo.  É  muito  bom  saber  que  a  Defensoria  Pública  de  Minas  Gerais  é

diferenciada pelo capital humano, pelo saber, pela entrega, pelo altruísmo de cada

um  de  vocês.  Para  a  Assembleia  de  Minas  é  um  orgulho  enorme  estar  aqui

celebrando e participando deste momento superespecial. Desejo a você, Dra. Andréa,

toda a sorte, toda a luz, todos os atributos realmente necessários para que continue

brilhando, para que continue enaltecendo uma instituição tão cara para Minas e para

os mineiros, e, acima de tudo, para as pessoas mais pobres e mais carentes. Levar a

felicidade,  levar  a  fraternidade,  levar  a  solidariedade,  tudo  isso  só  é  possível  se

houver  uma boa Justiça.  E,  para haver  uma boa justiça,  uma justiça plena,  só é

possível  um  caminho:  dotar  a  Defensoria  Pública  de  divisas,  voz,  recursos  e

estruturas, para que possa, de forma sublime e esmerada, cumprir essa bela missão
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institucional, mas, muito mais que isso, cumprir essa bela missão de fazer o bem e

construir uma sociedade que possa dar oportunidade para todos e fazer com que

todo mineiro,  com que todo brasileiro,  possa expressar  um rosto de alegria  e de

encantamento na sua passagem pela vida terrena. Um abraço, que Deus a abençoe,

paz, saúde e alegria, e viva a Defensoria Pública. Muito obrigado, parabéns a todos

vocês.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Grupo Vozes da Cela, do Presídio de

São lourenço, já citado na fala do Deputado Dinis Pinheiro, Presidente, e da Dra.

Andréa,  Defensora,  o  qual,  sob  a  regência  do  servidor  José  Henrique  Martins,

interpretará as músicas “Cio da Terra”, de Milton Nascimento e Chico Buarque; “É

Preciso Saber Viver”, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos; “Seio de Minas”, de Paula

Fernandes;  e,  encerrando  a  apresentação,  “Canção  da  América”,  de  Milton

Nascimento e Fernando Brant. Com vocês, o Grupo Vozes da Cela.

- Procede-se à apresentação musical.

Apresentação Artística

O locutor - Após a belíssima apresentação do coral Vozes da Cela, teremos, neste

instante,  uma  apresentação  de  dança,  que  será  realizada  por  um  casal  de

Defensores  Públicos  e  um casal  de  servidores  ao  som do  “jingle”  da  Defensoria

Pública do Estado de Minas Gerais.

- Procede-se à apresentação artística.

O  Sr.  Presidente  -  Parabéns  a  todos  os  artistas  e  dançarinos.  É  hora  de

encerrarmos.  Foi  muito  boa  a  apresentação  do  coral  para  coroar  este  belíssimo

momento. Com fé em Santo Ivo, a Presidência manifesta a todos os agradecimentos

pela honrosa presença.

Encerramento

O Sr.  Presidente -  Cumprido o objetivo da convocação,  a Presidência encerra a

reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a especial de segunda-feira,

dia 20, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

15/5/2013

Às  14h11min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

Sargento Rodrigues e Rômulo Viegas (substituindo o Deputado Lafayette de Andrada,

por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. O Projeto de Lei nº 2.331/2011, no 1º turno, é retirado da pauta, atendendo-

se  a  requerimento  do  Deputado Sargento  Rodrigues aprovado pela  Comissão.  O

Projeto de Lei nº 1.137/2011, no 1º turno, é retirado de pauta por determinação do

Presidente da Comissão por não cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 2ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.687 e 4.688/2013. Submetido

a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

2.316/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os requerimentos dos Deputados João Leite, Sargento

Rodrigues e Rômulo Viegas (2) em que solicitam seja realizada audiência pública

para discutir  a  viabilidade da execução de propostas para  melhoria da  fluidez do

trânsito  de  veículos  em  Belo  Horizonte  apresentadas  pelo  Ten.-Cel.  PM  Roberto

Lemos, Comandante do Batalhão de Policiamento de Trânsito da Capital, durante a

11ª Reunião Ordinária desta Comissão; seja encaminhado ao Comandante-Geral da

Polícia  Militar  pedido  de  providências  para  a  destinação  de  uma  viatura  para  o

Município  de  Itinga,  em  função  do  sucateamento  do  veículo  utilizado  para  o

policiamento  ostensivo;  Sargento  Rodrigues  (10)  em  que  solicita  seja  realizada



1159
____________________________________________________________________________

audiência  pública  para  discutir  a  segurança  dos  taxistas  e  dos  usuários  dessa

modalidade  de  transporte  público;  seja  encaminhado  ao  Comandante-Geral  da

Polícia Militar pedido de providências para a proibição do sistema de policiamento

denominado Polícia Unitária,  por meio do qual um único policial  é designado para

realizar  o  policiamento  ostensivo;  seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Estado  de

Defesa  Social,  ao  Chefe  da  Polícia  Civil  e  ao  Governador  do  Estado  pedido  de

providências com relação à ocorrência de novo acidente causado pela realização de

plantões regionalizados; seja encaminhado ao Secretário de Estado de Defesa Social

pedido de providências para a assunção da cadeia pública de Carangola, bem como

para  a  liberação  dos  policiais  militares  para  o  exercício  da  atividade-fim  e  a

disponibilização de viatura com dois policiais para apoio; seja encaminhado ao Chefe

da Polícia Civil pedido de providências para que a Corregedoria dessa Polícia apure

denúncia de que um suspeito de furto teria fugido pela porta da frente da 2ª Delegacia

Regional de Polícia Civil de Conselheiro Lafaiete, logo após ter sido deixado no local

por policiais militares; seja encaminhada manifestação de aplauso aos policiais civis

lotados  no  Deosp-Depatri  pela  participação  na  operação  RDX,  que  culminou  na

prisão de quatro homens e na apreensão de um adolescente pela prática de várias

ações tipificadas como crime de roubo qualificado pela destruição de obstáculo; seja

encaminhada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 36º Batalhão

de Polícia Militar  pela  participação em operação que culminou na prisão de dois

homens pela prática do crime de tráfico de drogas em Vespasiano; seja encaminhada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 13º Batalhão de Polícia

Militar  pela participação em operação que culminou na prisão de dois homens no

Bairro São Francisco, pela prática de crime de tráfico de drogas e pela suspeita de

serem autores  do assassinato  de um casal  na  mesma região;  seja encaminhada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 24º Batalhão de Polícia

Militar  pela  participação  em  operação  que  culminou  na  prisão  de  um  casal  pela

prática de crime de tráfico de drogas; da Deputada Maria Tereza Lara (2) em que

solicita  seja realizada audiência pública da  no Município  de Arcos para  discutir  a

segurança na região Centro-Oeste e as sugestões para uma ação integrada entre os

Municípios;  seja  encaminhado  ao  Comandante-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de
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providências  para  o melhor  aparelhamento do destacamento  da  Polícia  Militar  no

Município  de  São  José  do  Goiabal  e  para  a  substituição  da  única  viatura  local.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2013.

João Leite, Presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/5/2013

Às  14h32min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Zé  Maia,

Lafayette de Andrada, Ulysses Gomes e Tiago Ulisses, membros da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária; os Deputados Marques Abreu, Tiago Ulisses

e  Gustavo  Perrella  (substituindo  o  Deputado  Tenente  Lúcio,  por  indicação  da

Liderança do PDT), membros da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. Havendo

número regimental,  o  Presidente,  Deputado Zé  Maia,  declara  aberta  a  reunião  e

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. O Projeto de Lei nº 3.685/2013 é retirado da pauta por determinação do

Presidente  por  não  cumprir  pressupostos  regimentais.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da  Comissão  para  as  reuniões  conjuntas  dos  dias  17/5/2013,  às  11h30min,  e

20/5/2013, às 11h15min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2013.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Vítor  Xavier - André Quintão - Gustavo

Perrella - Marques Abreu - Sebastião Costa.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

16/5/2013
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Às 14h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Gustavo  Perrella,  Bonifácio  Mourão,  Rogério  Correia,  Lafayette  de  Andrada

(substituindo o Deputado Luiz Henrique, por indicação da Liderança do BTR) e Tiago

Ulisses (substituindo o  Deputado Duilio  de Castro,  por  indicação da Liderança do

BAM),  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado

Marques  Abreu.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Sebastião

Costa, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. São distribuídos em avulso os pareceres que concluem pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.685 na forma

do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Gustavo  Perrella);  e  4.041/2013  (relator:

Deputado Sebastião Costa).  Neste momento,  registra-se a presença do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. É recebido o requerimento do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública para debater o instituto da mediação no Estado. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a reunião extraordinária a ser realizada amanhã, 17/5, às 11 horas,

com a finalidade de apreciar os Projetos de Lei nºs 3.685 e 4.041/2013, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão  -  Gustavo  Perrella  -  Lafayette  de

Andrada - Tiago Ulisses.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 453/2013*

Belo Horizonte, 17 de maio de 2013.



1162
____________________________________________________________________________

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

Egrégia Assembleia, Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 23, de 2012, que

contém a Lei Orgânica da Polícia Civil  do Estado de Minas Gerais -  PCMG - e o

regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis.

O  presente  substitutivo  promove  ajustes  no  Projeto,  como  no  caso  daqueles

destinados a corrigir e padronizar expressões, assim garantindo a unidade do futuro

diploma e a melhor  compreensão da matéria que veicula.  São feitas,  igualmente,

correções de mérito, visando à adequação técnica do Projeto.

A proposição contempla pleitos da Polícia Civil e dos integrantes das respectivas

carreiras policiais, observados os limites constitucionais, indo, assim, ao encontro dos

objetivos de valorização da Instituição e de seus servidores, além de dotar a Polícia

Civil  do  Estado  de  um  marco  legal  de  caráter  orgânico  compatível  com  as

necessidades de modernização estrutural e funcional.

Em última instância, busca-se com o projeto dotar o órgão de instrumentos capazes

de  garantir  uma  gestão  eficiente  e  adequada  ao  caráter  prioritário  de  segurança

pública do Estado de Minas Gerais.

São essas, Senhor Presidente, as razões de indiscutível interesse público que me

levam a propor o presente Substitutivo ao Projeto de lei complementar.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2012

Contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - PCMG e o

regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis.

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.  1º - Esta lei  organiza a Polícia Civil  do Estado de Minas Gerais - PCMG -,

define sua competência e dispõe sobre o regime jurídico dos integrantes das carreiras

policiais civis.
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Art.  2º -  A PCMG, órgão autônomo, subordinado diretamente ao Governador do

Estado, integrante do Sistema de Defesa Social, essencial à segurança pública e à

defesa  das  instituições  democráticas,  fundada  na  promoção  da  cidadania,  da

dignidade  humana  e  dos  direitos  e  garantias  fundamentais,  tem  por  objetivo,  no

território do Estado, em conformidade com o art. 136 da Constituição Estadual, dentre

outros, o exercício das funções de:

I - proteção da incolumidade das pessoas e do patrimônio;

II - preservação da ordem e da segurança públicas;

III - preservação das instituições políticas e jurídicas;

IV -  apuração das infrações penais  e dos atos  infracionais,  exercício  da  polícia

judiciária e cooperação com as autoridades judiciárias, civis e militares, em assuntos

de segurança interna.

Art. 3º - À PCMG é assegurada autonomia administrativa e financeira, cabendo-lhe,

especialmente:

I  -  elaborar  a  sua  programação  financeira  anual  e  acompanhar  e  avaliar  sua

implantação, segundo as dotações consignadas no orçamento do Estado;

II  -  decidir  sobre a situação funcional de seu pessoal ativo e inativo, constituído

pelos integrantes dos quadros de pessoal da instituição;

III  -  definir  prioridades  e  diretrizes  relacionadas  com  a  atuação  funcional  dos

integrantes dos quadros de pessoal da instituição;

IV - executar contabilidade própria;

V - adquirir materiais, viaturas e equipamentos, em conformidade com os critérios

que estabelecer, nos limites da disponibilidade orçamentária e financeira.

Parágrafo único - As atividades de planejamento e orçamento e de administração

financeira e contabilidade subordinam-se, tecnicamente, às Secretarias de Estado de

Planejamento e Gestão e de Fazenda, respectivamente, e, administrativamente, ao

Chefe da PCMG.

Art.  4º - São símbolos institucionais da PCMG o hino, o brasão, a logomarca, a

bandeira e o distintivo.

Art. 5º - O policial civil terá carteira funcional, na forma de decreto expedido pelo

Governador do Estado, com validade em todo o território nacional.
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SEÇÃO I

DOS PRECEITOS, PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Art. 6º - A PCMG está submetida aos seguintes preceitos fundamentais:

I  -  observância  dos  princípios  constitucionais  da  legalidade,  impessoalidade,

moralidade, publicidade e eficiência;

II - a promoção dos direitos humanos;

III - a participação e interação comunitária;

III - a mediação de conflitos;

IV - o uso proporcional da força;

VI  -  o  atendimento  ao  público  com  presteza,  probidade,  urbanidade,  atenção,

interesse, respeito, discrição, moderação e objetividade;

VII - o compartilhamento de experiências profissionais;

VIII - a transparência e a sujeição a mecanismos de controle interno e externo, na

forma da lei; e

IX - hierarquia e disciplina.

Art.  7º  -  São princípios  que orientam a  investigação criminal  e  o  exercício  das

funções  de  polícia  judiciária,  a  legalidade,  a  impessoalidade,  a  moralidade,  a

eficiência,  a inderrogabilidade pública,  a  finalidade pública,  a proporcionalidade,  a

obrigatoriedade  de  atuação,  a  autoridade  pública,  a  oficialidade,  o  sigilo  e  a

imparcialidade, e ainda:

I - a investidura em cargo de carreira policial civil;

II - a inevitabilidade da atuação policial civil;

III - a inafastabilidade da prestação do serviço policial civil;

IV - a indeclinabilidade do dever de apurar infrações criminais;

V - a indelegabilidade da atribuição funcional do policial civil;

VI - a indivisibilidade da investigação criminal;

VII - a interdisciplinaridade da investigação criminal;

VIII - a uniformidade de procedimentos policiais; e

IX - a busca da eficiência na investigação criminal e repressão de atos infracionais e

infrações penais.

Art. 8º - A PCMG se organiza com observância das seguintes diretrizes:
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I  -  prevalência  da  competência  territorial  e  sua  complementação  por  unidades

especializadas na atuação policial;

II - desburocratização das atividades policiais;

IV - utilização de sistema integrado de informações;

trabalho sob a responsabilidade da Polícia Civil;

VIII - desconcentração das atividades administrativas.

Seção II

Da Investigação Criminal

Art. 9º- A investigação criminal tem caráter técnico-jurídico-científico e produz, em

articulação  com  o  sistema  de  defesa  social,  conhecimentos  e  indicadores

sociopolíticos, econômicos e culturais que se revelam no fenômeno criminal.

Art. 10 - O exercício da investigação criminal tem início com o conhecimento de ato

ou fato passível de caracterizar infração penal e se encerra com o exaurimento das

possibilidades investigativas, compreendendo:

I  -  a  pesquisa  técnico-científica  sobre  a  autoria,  materialidade,  motivos  e

circunstâncias da infração penal;

II  -  a  articulação  ordenada  dos  atos  notariais  do  inquérito  policial  e  demais

procedimentos de formalização da produção probatória da prática de infração penal;

III - a minimização dos efeitos do delito e o gerenciamento da crise dele decorrente.

Art. 11 - A investigação criminal se destina à apuração de infrações penais e de atos

infracionais, para subsidiar a realização da função jurisdicional do Estado, e à adoção

de políticas públicas para a proteção de pessoas e bens para a boa qualidade de vida

social.

SEÇÃO III

DA POLÍCIA JUDICIÁRIA

Art.  12  -  A função  de  polícia  judiciária  consiste,  precipuamente,  no  auxílio  ao
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sistema de justiça criminal para a aplicação da lei penal e processual, bem como nos

registros e fiscalização de natureza regulamentar.

Art. 13. A função de polícia judiciária compreende:

I  -  o  exame  preliminar  a  respeito  da  tipicidade  penal,  ilicitude,  culpabilidade,

punibilidade e demais circunstâncias relacionadas à infração penal;

II - as diligências para a apuração de infrações penais e de atos infracionais;

III - a instauração e a formalização do inquérito policial, do termo circunstanciado de

ocorrência  e  do  procedimento  para  apuração  de  infração  penal  e  ato  infracional,

ressalvada a competência da Polícia Federal;

IV - a definição sobre a lavratura de auto de prisão em flagrante e a concessão de

fiança nos termos da lei processual penal;

V  -  a  requisição da apresentação de  presos  do sistema prisional  em órgão  ou

unidade da PCMG, para fins de investigação criminal;

VI - a representação judicial para a decretação de prisão provisória, de busca e

apreensão,  de  interceptação  de  dados  e  de  comunicações,  em  sistemas  de

informática e telemática, e demais medidas processuais previstas na legislação;

VII - a presença em local de ocorrência de infração penal;

VIII  -  a  elaboração  de  registros,  termos,  certidões,  atestados  e  demais  atos

previstos no Código de Processo Penal ou em leis específicas.

Parágrafo único - No desempenho de suas atribuições, o Delegado de Polícia, com

os integrantes das carreiras policiais civis, comparecerá ao local de crime e praticará

as  diligências  necessárias  à  apuração  da  autoria,  materialidade,  motivos  e

circunstâncias, formalizando inquéritos policiais e outros procedimentos.

Art. 14 - A direção da polícia judiciária cabe, em todo o Estado, aos Delegados de

Polícia de carreira, nos limites de suas circunscrições.

Parágrafo  único  -  Os  atos  de  polícia  judiciária  serão  fiscalizados  direta  ou

indiretamente, de ofício ou mediante provocação, pelo Corregedor-Geral de Polícia

Civil.

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA

Art. 15 - À PCMG, órgão permanente do Poder Público, dirigido por Delegado de
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Polícia  de  carreira  e  organizado de acordo com os  princípios  da  hierarquia  e  da

disciplina,  incumbem,  ressalvada  a  competência  da  União,  as  funções  de  polícia

judiciária  e  a  apuração,  no  território  do  Estado,  das  infrações  penais  e  dos  atos

infracionais, exceto as militares.

Parágrafo único - São atividades privativas da PCMG a polícia técnico-científica, o

processamento  e  arquivo  de  identificação civil  e  criminal,  bem como o  registro  e

licenciamento de veículo automotor e a habilitação de condutor.

Art. 16 - À PCMG compete:

I - planejar, coordenar, dirigir e executar, ressalvada a competência da União, as

funções  de  polícia  judiciária  e  a  apuração,  no  território  do  Estado,  dos  atos

infracionais e das infrações penais, exceto as militares;

II  -  preservar  locais  de crime,  apreender  objetos,  colher  provas,  intimar,  ouvir  e

acarear pessoas, requisitar e realizar exames periciais, proceder ao reconhecimento

de pessoas e coisas e praticar os demais atos necessários à adequada apuração de

infração penal e ato infracional;

III  -  representar  ao  Poder  Judiciário,  por  meio  do  Delegado  de  Polícia,  pela

decretação  de  medidas  cautelares  pessoais  e  reais,  como  prisão  preventiva  e

temporária,  busca  e  apreensão,  quebra  de  sigilo  e  interceptação de  dados  e  de

telecomunicações, além de outras inerentes à investigação criminal e ao exercício da

polícia judiciária, destinadas a colher e a resguardar provas da prática de infrações

penais e de atos infracionais;

IV - organizar, cumprir e fazer cumprir os mandados judiciais de prisão e de busca

domiciliar;

V - cumprir as requisições do Poder Judiciário e do Ministério Público;

VI - realizar correições e inspeções, em caráter permanente ou extraordinário, em

atividades  e  em  repartições  em  que  atue,  bem  como  responsabilizar-se  pelos

procedimentos  disciplinares  destinados  a  apurar  eventual  prática  de  infrações

atribuídas aos policiais civis e aos servidores das carreiras administrativas da PCMG;

VII  -  formalizar  o  inquérito  policial,  o  termo  circunstanciado  de  ocorrência  e  o

procedimento para apuração de infração penal e ato infracional;

VIII - exercer o controle e a fiscalização de suas armas e munições, de explosivos,
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fogos  de  artifício  e  demais  produtos  controlados,  observada  a  legislação  federal

específica;

IX - exercer a fiscalização relacionada à comercialização de produtos controlados e

ao  funcionamento  de  locais  destinados  às  diversões  públicas  e  a  recepção  e  o

acolhimento do aviso relativo à realização de reuniões e eventos sociais e políticos

em  ambientes  públicos,  nos  termos  do  inciso  XVI  do  art.  5º  da  Constituição  da

República;

X - desenvolver atividades de ensino, extensão e pesquisa, em caráter permanente,

objetivando o aprimoramento de suas competências institucionais;

XI  -  organizar  e executar  as  atividades de registro,  controle e licenciamento de

veículos  automotores,  a  formação  e  habilitação  de  condutores,  o  serviço  de

estatística, a educação de trânsito e o julgamento de recursos administrativos;

XII  -  cooperar  com  os  órgãos  municipais,  estaduais  e  federais  de  segurança

pública, em assuntos relacionados com as atividades de sua competência;

XIII - promover interações com os órgãos públicos municipais, estaduais e federais,

bem  como com  a  iniciativa  privada,  para  uso  dos  bancos  de  dados  disponíveis,

observado o disposto no inciso X do art. 5º da Constituição da República;

XIV - organizar e executar os serviços de identificação civil e criminal, bem como

gerir o acervo e o banco de dados correspondentes;

XV  -  promover  o  recrutamento,  seleção,  formação,  aperfeiçoamento  e  o

desenvolvimento profissional e cultural dos policiais civis;

XVI - organizar e realizar ações de inteligência, bem como participar de sistemas

integrados de informações de órgãos públicos municipais, estaduais, federais e de

entidades privadas;

XVII - organizar estatísticas criminais e preservar bens e cenários onde houver ato

criminal;

XVIII - promover outras políticas de segurança pública e defesa social.

Parágrafo único - As funções constitucionais da PCMG são indelegáveis e somente

podem ser desempenhadas por ocupantes das carreiras que a integram.

TÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO
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CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA ORGÂNICA

Art. 17 - Compõem a estrutura orgânica da PCMG:

órgãos superiores:

a) Conselho Superior da PCMG;

b) Gabinete da Chefia da PCMG;

c) Corregedoria-Geral de Polícia Civil;

d) Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária;

e) Departamento de Trânsito de Minas Gerais;

f) Academia de Polícia Civil;

g) Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

h) Superintendência de Inteligência Policial;

i) Superintendência de Polícia Técnico-Científica.

unidades administrativas:

a) Colegiado da Polícia Civil

b) Departamentos de Polícia Civil;

1 - Delegacias Regionais de Polícia Civil;

1.1 - Delegacias de Polícia Civil;

1.2  -  Postos  de  Perícia  Integrada,  Postos  Médico-Legais  e  Seções  Técnicas

Regionais de Criminalística;

1.3 - Circunscrições Regionais de Trânsito;

1.4 - Postos de Identificação;

c) Instituto de Identificação;

d) Instituto de Criminologia;

e) Instituto de Criminalística;

f) Instituto Médico-Legal;

g) Hospital da Polícia Civil.

§  1º  -  A  criação,  distribuição  e  descrição  das  competências  de  unidades

administrativas da estrutura orgânica complementar da PCMG serão estabelecidas

em decreto.

§ 2º - O Hospital da Polícia Civil, resultado da transformação do Departamento de
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Saúde da Polícia Civil, conforme disposto na Lei nº 11.724, de 30 de dezembro de

1994,  terá  estrutura  administrativa  na  classe  de  superintendência,  na  forma  de

regulamento.

CAPÍTULO II

DOS ÓRGÃOS SUPERIORES E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL

SEÇÃO I

DO CONSELHO SUPERIOR DA PCMG

Art. 18 - O Conselho Superior da PCMG é órgão superior da PCMG, consultivo e

deliberativo, de assessoramento e auxílio à Chefia da PCMG.

Art. 19 - Compõem o Conselho Superior da PCMG:

I - o Chefe da PCMG, que o presidirá;

II - o Chefe Adjunto Administrativo da PCMG;

III - o Chefe Adjunto Institucional da PCMG.

IV - os dirigentes dos órgãos superiores da PCMG, previstos nas alíneas “b” a “i” do

art. 17.

Art. 20 - Ao Conselho Superior da PCMG compete:

I - conhecer, fomentar e manifestar-se sobre propostas de programas, projetos e

ações da PCMG;

II - deliberar sobre o planejamento estratégico e subsidiar a proposta orçamentária

anual da PCMG;

III  -  examinar  ou  elaborar  proposta  de  atos  normativos  pertinentes  ao  serviço

policial civil;

IV - deliberar sobre o quadro de distribuição de pessoal da PCMG;

V  -  estudar  e  propor  inovações  visando  à  eficiência  da  atividade  policial  civil,

observado o regulamento;

VI - sugerir a remoção dos policiais civis, por conveniência da disciplina, ou ex ofício

por conveniência e oportunidade ou por necessidade administrativa, no interesse do

serviço  policial,  bem  como  sugerir  a  remoção  dos  servidores  das  carreiras

administrativas da PCMG;

VII - deliberar, por maioria dos membros, sobre a remoção de ofício de ocupante do

cargo de Delegado de Polícia, nos termos desta lei complementar;
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VIII - decidir, mediante deliberação de dois terços dos membros, recurso contra ato

de Delegado-Geral de Polícia, de órgão superior da PCMG, que avocou, excepcional

e fundamentadamente, inquéritos policiais e outros procedimentos;

IX - pronunciar-se sobre conduta funcional de policiais civis e de servidores das

carreiras administrativas da PCMG;

X -conhecer e julgar recurso contra decisão em processo administrativo disciplinar,

na forma desta lei complementar;

XI - deliberar sobre promoções dos policiais civis, nos termos dos regulamentos dos

respectivos planos de carreira;

XII  -  outorgar  condecorações e distinções honoríficas,  em conformidade com as

normas que as instituíram;

XIII - deliberar, atendida a necessidade do serviço, sobre a licença remunerada de

policiais civis para frequentar curso ou estudos no País, observado o interesse da

instituição.

Art. 21 - O Presidente do Conselho Superior da PCMG será substituído nas suas

ausências,  afastamentos  ou  impedimentos  eventuais  pelo  Chefe-Adjunto

Administrativo  da  PCMG  e,  sucessivamente,  pelo  Chefe  Adjunto  Institucional  da

PCMG.

Art. 22 - O Conselho Superior da PCMG elaborará seu regimento interno, dispondo

sobre o funcionamento, a estrutura, o quórum de deliberações, a divulgação de atos e

a competência de sua Secretaria Executiva.

Parágrafo único - O regimento referido no caput será aprovado por maioria absoluta

e submetido à apreciação do Chefe da PCMG, que o instituirá por meio de resolução.

Art. 23 - O Conselho Superior da PCMG é estruturado em:

I - Órgão Especial;

II - Câmara Disciplinar;

III - Câmara de Planejamento e Orçamento.

SUBSEÇÃO I

DO ÓRGÃO ESPECIAL

Art.  24 - Ao Órgão Especial,  composto exclusivamente por Delegados-Gerais de

Polícia, compete pronunciar-se, por determinação do Chefe da PCMG, sobre recurso
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contra decisão que negar a instauração de inquérito policial ou outros procedimentos

formais,  bem  como  sobre  o  contido  nos  incisos  VI  a  XIV  do  art.  20,  quando

relacionado  com  a  carreira  de  Delegado  de  Polícia,  por  força  do  princípio  da

hierarquia funcional.

SUBSEÇÃO II

DA CÂMARA DISCIPLINAR

Art. 25 - A Câmara Disciplinar será presidida pelo Corregedor-Geral de Polícia Civil

e integrada pelos membros do Conselho Superior da PCMG, à exceção do Chefe da

PCMG, do Chefe-Adjunto Administrativo da PCMG e do Chefe Adjunto Institucional da

PCMG.

Art. 26 - O Corregedor-Geral da Polícia Civil abster-se-á de votar no julgamento de

recursos  dirigidos  contra  atos  por  ele  emanados,  hipótese  em  que  a  Câmara

Disciplinar será presidida pelo Chefe-Adjunto Administrativo da PCMG.

SUBSEÇÃO III

DA CÂMARA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Art.  27  -  À  Câmara  de  Planejamento  e  Orçamento,  composta  na  forma  do

regimento, competirá examinar e subsidiar a formulação da proposta orçamentária da

PCMG, propor a priorização de programas, projetos e ações da PCMG e acompanhar

a execução do orçamento da PCMG.

SEÇÃO II

DO GABINETE DA CHEFIA DA PCMG

Art.  28  -  O  Gabinete  da  Chefia  da  PCMG  tem  por  finalidade  garantir

assessoramento  direto  ao  Chefe  da  PCMG,  ao  Chefe  Adjunto  Administrativo  da

PCMG  e  ao  Chefe  Adjunto  Institucional  da  PCMG  em  assuntos  políticos  e

administrativos, competindo-lhe:

I - encaminhar os assuntos pertinentes a órgãos e unidades da PCMG e articular

apoio técnico, sempre que necessário;

II  -  encarregar-se  do  relacionamento  da  PCMG  com  órgãos  públicos  federais,

estaduais e municipais, dos diversos Poderes, e com organismos da sociedade civil;

III  -  planejar,  dirigir  e  coordenar  as  atividades  do  Gabinete  e  unidades  a  este

vinculadas,  mantendo  o  respectivo  controle  sobre  os  documentos  e  atos  oficiais
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correspondentes;

IV  -  acompanhar  o  desenvolvimento  das  atividades  de  comunicação  social  da

PCMG;

V - manter diálogo com os policiais civis e servidores das carreiras administrativas

da PCMG, estabelecendo permanente canal de comunicação com os representantes

sindicais eleitos e associações de classe;

VI - coordenar e executar atividades de atendimento e informação ao público e às

autoridades.

SUBSEÇÃO I

DO CHEFE DA PCMG

Art. 29 - O Chefe da PCMG será nomeado pelo Governador do Estado dentre os

integrantes,  em  atividade,  da  última  classe  da  carreira  de  Delegado  de  Polícia,

vedada a nomeação daqueles inelegíveis em razão de atos ilícitos, nos termos da

legislação federal e observadas as restrições das normas estaduais.

Art. 30 - O Chefe da PCMG terá as prerrogativas, as vantagens e o mesmo padrão

remuneratório do cargo de Secretário de Estado.

Art.  31  -  O  Chefe  da  PCMG  será  substituído,  automaticamente,  em  seus

afastamentos,  ausências  e  impedimentos  eventuais,  sucessivamente,  conforme  a

seguinte ordem:

I - Chefe Adjunto Administrativo da PCMG;

II - Chefe Adjunto Institucional da PCMG;

III - Corregedor-Geral de Polícia Civil.

Art.  32  -  O  Chefe  da  PCMG  ficará  afastado  de  suas  funções  em  caso  de

cometimento  de  infração  penal  cuja  sanção  cominada  seja  de  reclusão,  após  o

trânsito em julgado de decisão judicial.

Parágrafo único -  Na hipótese a que se refere o “caput”,  assumirá a Chefia da

PCMG o Chefe Adjunto Administrativo da PCMG.

Art. 33 - Ao Chefe da PCMG compete:

I - exercer a direção superior, o planejamento estratégico e a administração geral da

PCMG, por meio da coordenação, do controle e da fiscalização das funções policiais

civis e da observância dos preceitos, princípios e diretrizes da PCMG;
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II - presidir o Conselho Superior da PCMG e integrar o Colegiado de Integração do

Sistema de Defesa Social e o Conselho de Defesa Social;

III  -  propor  ao  Governador  do  Estado o  provimento  de  cargos  dos  quadros  de

pessoal  da  PCMG,  ou  provê-los,  mediante  delegação,  bem  como  deferir  o

compromisso  de  posse  aos  policiais  civis  e  aos  servidores  das  carreiras

administrativas da PCMG;

IV - definir a unidade de atuação funcional, por meio de atos de designação, bem

como  promover  a  movimentação  de  policiais  civis  e  de  servidores  das  carreiras

administrativas da PCMG, por meio de atos de remoção, proporcionando equilíbrio

entre  os  órgãos  e  unidades  da  PCMG,  observado  o  quadro  de  distribuição  de

pessoal, nos termos de regulamento;

V - autorizar policiais civis e servidores das carreiras administrativas da PCMG a

afastar-se, em serviço, do Estado, sem sair do País;

VI - aplicar penalidades disciplinares, nos termos desta lei complementar;

VII - decidir, em último grau de recurso, sobre a instauração de inquérito policial e

de outros procedimentos formais;

VIII - decidir sobre a situação funcional e administrativa, bem como editar atos de

progressão e de promoção dos policiais civis, exceto se esta for por ato de bravura ou

para a última classe da carreira;

IX - decidir sobre a situação funcional e administrativa, bem como editar atos de

progressão e de promoção dos servidores das carreiras administrativas da PCMG;

X - suspender o porte de arma de policial civil, por recomendação médica ou como

medida cautelar em processo administrativo disciplinar, assegurado o contraditório e

a ampla defesa;

XI - editar resoluções e demais atos normativos para a consecução das funções de

competência da PCMG; XII -

XII - executar despesas, assinar contratos, acordos e convênios em que a PCMG

seja parte ou interveniente, bem como delegar a execução de atos e atividades de

sua competência, nos termos de regulamento;

XIII  -  controlar  e  dirigir  o  emprego  das  aeronaves  da  Polícia  Civil,  bem  como

assegurar  o  cumprimento  das  normas  operacionais  e  técnicas  emanadas  das
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autoridades aeronáuticas.

SUBSEÇÃO II

DO CHEFE ADJUNTO ADMINISTRATIVO DA PCMG E DO CHEFE ADJUNTO

INSTITUCIONAL DA PCMG

Art. 34 - O Chefe Adjunto Administrativo da PCMG, nomeado pelo Governador do

Estado, tem por função auxiliar o Chefe da PCMG no exercício de suas atribuições,

competindo-lhe:

I  -  substituir  o  Chefe  da  Polícia  Civil  em  suas  ausências,  afastamentos  e

impedimentos eventuais;

II  -  patrocinar  medidas  para  a  melhoria  de  processos  inerentes  às  funções  de

competência da Polícia Civil;

III  -  coordenar o planejamento estratégico da Instituição e auxiliar na gestão das

atividades decorrentes;

IV - coordenar ações para o cumprimento de metas relacionadas à apuração de

infrações penais e de atos infracionais e à redução dos índices de criminalidade;

V - requisitar informações de órgãos e unidades da PCMG e determinar a adoção

de medidas de interesse do serviço policial civil;

VI - participar, como membro, das reuniões do Conselho Superior da Polícia Civil;

VII - exercer atribuições que lhe sejam delegadas por ato do Chefe da Polícia Civil.

Art. 35 - O Chefe Adjunto Institucional da Polícia Civil, nomeado pelo Governador do

Estado, tem por função auxiliar o Chefe da PCMG no exercício de suas atribuições,

competindo-lhe:

I  -  substituir  o  Chefe  da  Polícia  Civil  em  suas  ausências,  afastamentos  e

impedimentos eventuais,  na  ausência,  afastamentos e impedimentos eventuais  do

Chefe-Adjunto Administrativo da PCMG;

II - realizar estudos sobre a modernização da estrutura organizacional da Polícia

Civil;

III  -  promover  a  articulação  entre  órgãos  e  unidades  que  executam  atividades

relacionadas à polícia judiciária e à investigação criminal;

IV - participar, como membro, das reuniões do Conselho Superior da Polícia Civil;

V - exercer atribuições que lhe sejam delegadas por ato do Chefe da Polícia Civil.



1176
____________________________________________________________________________

Art. 36 - O Chefe Adjunto Administrativo da PCMG e o Chefe Adjunto Institucional

da PCMG têm prerrogativas, vantagens, padrão remuneratório e representação de

cargo de Secretário de Estado Adjunto.

SEÇÃO III

DA CORREGEDORIA-GERAL DE POLÍCIA CIVIL

Art.  37  -  A Corregedoria-Geral  de Polícia  Civil  é  órgão orientador,  fiscalizador  e

correcional das atividades funcionais e de conduta dos policiais civis e dos servidores

das carreiras administrativas da PCMG.

Art.  38  -  À  Corregedoria-Geral  de  Polícia  Civil  compete,  de  ofício  ou  mediante

provocação:

I - editar instruções sobre a execução das funções da PCMG;

II - praticar atos de correição, promover o controle de qualidade dos serviços e zelar

pela correta execução das funções de competência da PCMG;

III  -  realizar  e  determinar  correições  e  inspeções,  de  caráter  geral  ou  parcial,

ordinário ou extraordinário, nas atividades de competência da PCMG;

IV-  instaurar  e  concluir  processo  administrativo  disciplinar,  sindicância,  inquérito

policial e outros procedimentos para apurar transgressões imputadas a policiais civis

e a servidores das carreiras administrativas da PCMG;

V - atuar, preventiva e repressivamente, em face de infrações penais e disciplinares

atribuídas aos policiais civis e aos servidores das carreiras administrativas da PCMG,

bem como atender às requisições e solicitações dos órgãos e entidades de controle

interno e externo;

VI - assumir, motivadamente, mediante ato do Chefe da PCMG, a administração de

órgãos  e  unidades  da  PCMG,  bem  como  avocar  inquéritos  policiais  e  outros

procedimentos, para fins exclusivos de correição, podendo concluí-los, se for o caso;

VII  -  articular-se,  no  âmbito  de  sua  competência,  com  o  Poder  Judiciário,  o

Ministério Público, a Defensoria Pública e órgãos congêneres;

VIII  -  aplicar,  sem  prejuízo  da  competência  dos  demais  titulares  de  órgãos  e

unidades, nos termos desta lei complementar, penalidades disciplinares, observados

os princípios da ampla defesa e do contraditório;

IX - ampliar, excepcionalmente, a competência correcional de Delegado de Polícia
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para o exercício de suas atribuições funcionais em unidade da PCMG diversa de sua

lotação;

X - propor ao Chefe da PCMG, mediante despacho devidamente fundamentado, a

suspensão  preliminar  do  exercício  da  função  por  policiais  civis  e  servidores  das

carreiras  administrativas  da  PCMG,  pelo  prazo  máximo  de  até  noventa  dias,  na

hipótese de indícios suficientes de eventual prática de transgressão disciplinar grave,

para fins de correição ou outro procedimento investigatório;

XI - propor ao Chefe da PCMG, expressa e motivadamente, a remoção de policial

civil, para fins disciplinares, nos termos desta lei complementar;

XII  -  dirimir  conflitos  de  competência  funcional  e  circunscricional  no  âmbito  da

PCMG, inclusive com caráter normativo, quando necessário;

XIII  -manter  atualizado  o  registro  e  o  controle  dos  antecedentes  funcionais  e

disciplinares  dos  policiais  civis  e  dos  servidores  das  carreiras  administrativas  da

PCMG,  e  determinar,  nas  hipóteses  legais,  o  cancelamento  das  respectivas

anotações;

XIV -  acompanhar  o  estágio  probatório dos  policiais  civis  e  dos servidores  das

carreiras  administrativas da PCMG, depois  do efetivo exercício das atividades em

órgãos ou unidades da PCMG;

XV - convocar qualquer policial civil ou servidor de carreira administrativa da PCMG

para  atos  e  procedimentos  de  correição,  bem  como  deles  exigir,  imediata  e

diretamente, quaisquer informações consideradas necessárias;

XVI  -  coordenar  o  cumprimento  de  mandado  judicial  de  prisão em desfavor  de

policial civil ou servidor de carreira administrativa da PCMG e cumprir mandado de

busca e apreensão relacionado a procedimentos de competência da Corregedoria-

Geral de Polícia Civil;

XVII - planejar, estabelecer e priorizar as necessidades logísticas e de pessoal para

a  realização  das  atividades  de  sua  competência  e  subsidiar  as  atividades  de

suprimento de recursos pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

§ 1º -  Acolhida a proposta de que trata o inciso IX  do caput,  enquanto durar a

suspensão, o policial civil ou o servidor de carreira administrativa da PCMG poderá

ser designado, provisoriamente, mantida a sua lotação, para exercer atividade em
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unidade ou órgão diverso de sua lotação, e, no caso de policial civil, este poderá ser

convocado  a  participar  de  cursos  de  qualificação  profissional  promovidos  pela

Academia de Polícia Civil.

§ 2º - A suspensão do exercício da função de policial civil ou servidor de carreira

administrativa da PCMG por  período superior  a noventa dias  e inferior  a cento e

oitenta dias, para fins disciplinares, será determinada por ato do Chefe da PCMG,

mediante deliberação de dois terços do Conselho Superior da PCMG, na forma de

seu regimento, e poderá implicar o impedimento para o exercício funcional.

§ 3º - Findo o prazo de cento e oitenta dias de suspensão, para fins disciplinares,

caso  os  procedimentos  instrutórios  não  tenham  sido  concluídos,  caberá  ao

Corregedor-Geral  de  Polícia  Civil  submeter  os  autos  à  deliberação  do  Conselho

Superior de Polícia Civil.

Art.  39  -  A  competência  da  Corregedoria-Geral  de  Polícia  Civil,  para  fins  de

atividade correcional,  poderá ser delegada aos titulares dos órgãos e unidades da

PCMG e aos Delegados de Polícia.

SEÇÃO IV

DA SUPERINTENDÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA

Art. 40 - A Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária tem por finalidade

planejar,  coordenar  e  supervisionar  a  execução  de  investigação  criminal,  a

preservação da ordem e segurança públicas, bem como o exercício das funções de

polícia judiciária, competindo-lhe:

I - manter uniformidade de procedimentos no âmbito das unidades da PCMG sob

sua subordinação, zelando pela eficiência da investigação criminal, no âmbito de sua

atuação;

II - incumbir qualquer Delegado de Polícia da realização de diligências imediatas e

necessárias à apuração de infrações penais e de atos infracionais, por até trinta dias,

com proposta  imediata  ao  Corregedor-Geral  de  Polícia  Civil  para  a  ampliação de

competência funcional ou circunscricional;

III  -  decidir,  sem prejuízo  da  competência  do  Corregedor-Geral  de  Polícia  Civil,

sobre conflito  de competência em matéria de investigação criminal  e exercício da

polícia judiciária, bem como a respeito do encaminhamento, a quem de direito, de



1179
____________________________________________________________________________

inquéritos e procedimentos cuja instauração determinar;

IV - inspecionar, periodicamente, unidades policiais subordinadas, mandando lavrar

termo em que se consignem anotações sobre irregularidades encontradas a serem

comunicadas ao Corregedor-Geral de Polícia Civil;

V - propor ao Chefe da PCMG a remoção de policial civil ou servidor de carreira

administrativa da PCMG, acompanhar a capacidade produtiva de policiais civis e a

demanda  pelo  exercício  de  funções  da  PCMG,  bem  como subsidiar  a  periódica

atualização do quadro de distribuição de pessoal da PCMG, em unidades sob sua

subordinação;

VI - orientar, acompanhar e supervisionar atividades gerenciais executadas pelos

titulares de Departamentos de Polícia Civil, Delegacias Regionais de Polícia Civil e

Delegacias de Polícia Civil, no âmbito de sua competência;

VII - planejar, estabelecer e priorizar as necessidades logísticas e de pessoal para a

realização das atividades de polícia judiciária e investigação criminal e subsidiar as

atividades  de  suprimento  de  recursos  pela  Superintendência  de  Planejamento,

Gestão e Finanças;

VIII  -  receber,  recolher  e  custodiar  o  policial  civil  submetido  a  procedimento  de

natureza judicial ou contingenciamento de ordem legal;

IX - atuar em matérias relacionadas ao cumprimento de cartas precatórias;

X - fornecer informações às unidades policiais de outros entes da federação;

XI - apoiar o cumprimento de solicitações de capturas de pessoas com ordem de

prisão;

XII - oferecer suporte para a realização de diligências promovidas por policias de

outros entes da federação.

SUBSEÇÃO I

DOS DEPARTAMENTOS DE POLÍCIA CIVIL

Art.  41 - Os Departamentos de Polícia Civil  têm por finalidade desconcentrar as

atividades  dos  órgãos  superiores  para  a  implantação de diretrizes  relacionadas  à

investigação criminal, ao exercício da polícia judiciária e demais funções da Polícia

Civil, competindo-lhes:

I  -  coordenar,  orientar  e  supervisionar  o  exercício  das  funções  policiais
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desconcentradas, na esfera de sua competência;

II - difundir, observar e fazer cumprir as instruções emanadas dos órgãos superiores

da PCMG;

III - disponibilizar suporte operacional direto ao Superintendente de Investigação e

Polícia Judiciária, mantendo-o informado de ações relevantes realizadas pela Polícia

Civil no âmbito de sua competência;

IV - orientar, coordenar e supervisionar a alocação de recursos materiais no âmbito

circunscricional das Delegacias Regionais de Polícia Civil, sob sua subordinação;

V - propor ao Superintendente de Investigação e Polícia Judiciária a remoção de

policial civil ou servidor de carreira administrativa da PCMG e manter sob controle a

lotação  de  pessoal  em  unidades  sob  sua  subordinação,  conforme  o  quadro  de

distribuição de pessoal da PCMG;

VI  -  proceder,  periodicamente  e  sempre  que  necessário,  a  correições  gerais  e

parciais  nas  unidades  subordinadas,  observadas  as  orientações  da Corregedoria-

Geral de Polícia Civil, e avaliar a atuação das unidades e servidores na área de sua

atuação;

VII - realizar os atos necessários à execução de despesas na área de sua atuação;

VIII - promover interação com órgãos públicos federais, estaduais e municipais, dos

diversos poderes, e com organismos da sociedade civil;

IX - monitorar índices de criminalidade no âmbito de sua atuação e adotar medidas

para a melhoria de resultados dos correspondentes indicadores;

X - garantir a unidade da investigação criminal e a eficácia dos preceitos, princípios

e diretrizes da Polícia Civil.

§  1º  -  Os Departamentos de Polícia  Civil  subordinam-se à Superintendência de

Investigação e Polícia Judiciária.

§ 2º - A criação de Departamento de Polícia Civil, de âmbito territorial e de atuação

especializada,  ocorrerá  por  meio  de  decreto,  mediante  proposição  do  Conselho

Superior da Polícia Civil.

§  3º  -  Os  Departamentos  de  Polícia  Civil  de  âmbito  territorial  têm  em  sua

circunscrição Delegacias Regionais de Polícia Civil.

§ 4º - A definição de comarca para a instalação de sede de Departamento de Polícia
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Civil deverá observar os seguintes fatores cumulativos:

I - hierarquia administrativa, medida pelo grau de centralização de funções públicas,

pelas  necessidades  de  caráter  organizacional,  bem  como  pelo  processo  de

urbanização e assentamento rural;

II  -  dimensão  funcional,  resultante  de  estudo  dos  aspectos  populacional,

demográfico, social e econômico, bem como do sistema viário que garanta facilidade

de acesso para o embasamento físico territorial;

III - existência de infraestrutura e rede de comunicação adequadas, nos termos de

regulamento;

IV - avaliação da conveniência em razão dos índices de criminalidade;

V - disponibilidade de servidores da Polícia Civil;

VI - disponibilidade orçamentária e financeira.

SUBSEÇÃO II

DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE POLÍCIA CIVIL

Art.  42  -  As  Delegacias  Regionais  de  Polícia  Civil  têm  por  finalidade  orientar,

coordenar e supervisionar o exercício das funções de polícia judiciária e as atividades

de investigação criminal, competindo-lhe:

I  -  recomendar  ações  e  procedimentos  para  maior  eficiência  da  investigação

criminal e melhoria na qualidade dos trabalhos de polícia judiciária;

II - adotar medidas em sua área de atuação para garantir a permanente atualização

dos sistemas informatizados sob a gestão da Polícia Civil;

III - observar e fazer cumprir as recomendações superiores;

IV  -  proceder,  periodicamente  e  sempre  que  necessário,  a  correições  gerais  e

parciais nas Delegacias de Polícia Civil subordinadas, de acordo com as instruções

da autoridade corregedora;

V - monitorar índices de criminalidade no âmbito de sua atuação e adotar medidas

para a melhoria de resultados dos correspondentes indicadores;

VI - propor ao Chefe de Departamento de Polícia Civil, de sua área de atuação, a

remoção de policial civil ou servidor de carreira administrativa da PCMG e manter sob

controle a lotação de pessoal em unidades sob sua subordinação, conforme o quadro

de distribuição de pessoal da PCMG;
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VII - gerir as atividades e serviços relativos à identificação civil,  ao registro e ao

licenciamento de veículo automotor e à habilitação de condutor, bem como garantir a

observância das normas sobre a execução de atividades periciais de que trata esta lei

complementar, no âmbito de sua circunscrição;

VIII - manter plantões noturnos e nos finais de semana para atendimento da Polícia

Civil,  de âmbito regionalizado, observado o regime do trabalho policial  civil de que

trata esta lei complementar.

SUBSEÇÃO III

DAS DELEGACIAS DE POLÍCIA CIVIL

Art. 43 - As Delegacias de Polícia Civil têm por finalidade exercer as funções de

polícia judiciária e as atividades de investigação criminal, competindo-lhes:

I  -  apurar  infrações  penais  e  atos  infracionais  ocorridos  em  sua  circunscrição,

observadas  as competências  da  PCMG e ressalvadas as  infrações  militares,  nos

termos da legislação;

II - atuar sob a coordenação, a orientação, a supervisão e o apoio de autoridades

superiores;

III  -  cumprir  e  fazer  cumprir  padrões  de  atendimento  ao  público,  funcionar  em

conformidade com o horário instituído oficialmente, receber notícia-crime, bem como

registrar ocorrência e solicitação de serviço afeto à identificação, trânsito e perícia;

IV - zelar pelo aprimoramento dos métodos e procedimentos policiais;

V - promover ações de polícia comunitária, de mediação de conflitos e outras que

assegurem a efetividade de direitos humanos;

VI - dar conhecimento ao Delegado Regional de Polícia Civil sobre ações e fatos

que possam ser de interesse dos órgãos superiores da PCMG;

VII - manter atualizados os dados e informações atinentes à unidade policial nos

sistemas informatizados sob a gestão da PCMG;

VIII - fazer cumprir mandados judiciais, manter os respectivos registros e realizar

diligências requisitadas pelo Poder Judiciário ou Ministério Público;

IX - zelar pela atuação integrada dos órgãos de segurança pública;

X - preservar locais de infração penal, apreender instrumentos e produtos de crime,

realizar e requisitar perícias e exames complementares e intimar pessoas;
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XI - formalizar autos, laudos e representações destinados à decretação judicial de

medidas cautelares pessoais e reais, como prisão preventiva e temporária, busca e

apreensão, quebra de sigilo e interceptação de dados e comunicações;

XII - formalizar o inquérito policial e o termo circunstanciado de ocorrência e demais

procedimentos,  inclusive  os  disciplinares  destinados  a  apurar  eventual  prática  de

infrações atribuídas a policial civil ou a servidor de carreira administrativa da PCMG;

XIII - manter, nos inquéritos policiais, o sigilo necessário à elucidação do fato ou

exigido  pelo  interesse  da  sociedade  e  do  investigado,  em  face  do  princípio  da

presunção de inocência;

XIV - fiscalizar a comercialização de produtos controlados e o funcionamento de

casas de jogos, diversões públicas, hotéis e congêneres, observado o disposto na

legislação e em resolução do Chefe da Polícia Civil.

§ 1º - O Delegado de Polícia é a autoridade responsável pela direção, coordenação

de  ações  e  regular  funcionamento  da  delegacia  de  Polícia  Civil  em  que  tenha

exercício.

§ 2º - O Conselho Superior da Polícia Civil poderá deliberar sobre a instituição de

Delegacia de Polícia Civil, de atuação especializada, em sede de Delegacia Regional

de Polícia Civil, em face de indicadores que apontem para o agravamento de um tipo

de ação criminal na respectiva área, cabendo ao Chefe da Polícia Civil a edição da

respectiva resolução.

§  3º  -  A  proposição  de  criação  de  Delegacia  de  Polícia  Civil,  de  atuação

especializada, deverá observar, cumulativamente, aos seguintes requisitos:

I  -  necessidade  de  conhecimentos  de  elevada  complexidade,  sobre  métodos  e

técnicas de investigação criminal, e sobre operações especiais de elevado risco para

a vida de policiais e de terceiros;

II  -  notoriedade  da  especificação  temática,  inclusive  em  razão  do  número  de

infrações que exija orientação especial para redução da criminalidade;

III - disponibilidade de policiais civis e de servidores das carreiras administrativas da

PCMG.

Art.  44  -  Para  instalação  de  Delegacia  de  Polícia  Civil  nas  comarcas  e  nos

municípios, deverão ser atendidos os requisitos e procedimentos estabelecidos em
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regulamento.

§ 1º - O cumprimento dos requisitos a que se refere este artigo será comprovado

por  meio  de  certidões  expedidas  pelas  repartições  públicas  competentes  ou,

conforme o caso, por inspeção local pelo órgão de apoio logístico da Polícia Civil, o

qual apresentará relatório circunstanciado dirigido ao Conselho Superior de Polícia

Civil, manifestando sobre a viabilidade da Delegacia de Polícia Civil.

§ 2º - Decidindo o Conselho Superior de Polícia Civil pela instalação da Delegacia

de  Polícia  Civil,  depois  de  manifestação  da  Superintendência  de  Investigação  e

Polícia Judiciária quanto à demanda das atividades policiais civis, o Chefe da Polícia

Civil expedirá resolução de criação da unidade e, após, designará data da audiência

para a respectiva instalação.

Art. 45 - O provimento de Delegados de Polícia e demais ocupantes de cargos de

função policial civil será prioritário em sede de comarcas.

SEÇÃO V

DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS

Art. 46 - O Departamento de Trânsito de Minas Gerais - DETRAN -, órgão executivo

de trânsito do Estado, tem por finalidade planejar e dirigir o exercício das funções

relacionadas ao registro e ao licenciamento de veículo automotor e à habilitação de

condutor, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, competindo-lhe:

I  -  cumprir  e fazer cumprir  a legislação e as normas de trânsito,  no âmbito das

respectivas atribuições;

II - dirigir, executar, normatizar, coordenar, fiscalizar, controlar e avaliar as atividades

pertinentes ao serviço público de trânsito que envolvam:

a) a formação e a habilitação de condutor de veículo automotor;

b) a infração e o controle relacionados ao condutor de veículo automotor;

c) a vistoria, o registro, o emplacamento, o controle e o licenciamento de veículo

automotor;

d) a remoção e guarda de veículo automotor apreendido em razão de infração de

trânsito ou por constituir objeto de crime;

e) o leilão de veículos apreendidos;

f) a avaliação psicológica e o exame de aptidão física e mental para habilitação de
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condutor de veículo automotor;

g) o funcionamento de clínicas médico-psicológicas e de centros de formação de

condutores;

III  -  credenciar  órgãos,  instituições,  entidades  e  agentes  para  a  execução  de

atividades  previstas  na  legislação  de  trânsito,  com  observância  das  normas

pertinentes;

IV - vistoriar e inspecionar veículos quanto às condições de segurança, registrar,

emplacar,  selar  a  placa  e  licenciar  veículos,  expedindo  os  correspondentes

certificados;

V  -  realizar,  fiscalizar  e  controlar  o  processo  de  formação,  aperfeiçoamento,

reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar a Licença de Aprendizagem,

a Permissão para Dirigir e a Carteira Nacional de Habilitação;

VI - estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento ostensivo de trânsito,

diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito, bem como executar a fiscalização

de  trânsito,  autuar  e  aplicar  as  medidas  administrativas  e  penalidades  de

competência do órgão conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro;

VII  -  coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e

suas causas;

VIII - realizar investigação criminal e exercer a função de polícia judiciária no âmbito

de sua atuação;

IX - subsidiar o planejamento, a organização, a manutenção, o gerenciamento e a

supervisão da Escola Pública de Trânsito de Minas Gerais;

X  -  gerenciar  os  bancos  de  dados  sob  sua  responsabilidade  e  assegurar  a

disponibilidade de informações e de acesso a dados para suporte às ações de caráter

investigativo para a promoção da segurança pública e da incolumidade das pessoas e

do patrimônio;

XI  -  coordenar,  no  âmbito  do  Estado,  os  registros  nacionais  de  condutores

habilitados, de veículos, de infrações, de acidentes e estatísticas, de motores, dentre

outros;

XII  -  articular-se  com  os  órgãos  do  Sistema  Nacional  de  Trânsito  para  o

cumprimento das normas de trânsito no Estado;
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XIII  -  disponibilizar  suporte  técnico  e  logístico  às  Juntas  Administrativas  de

Recursos de Infrações - Jaris;

XIV - planejar, estabelecer e priorizar as necessidades logísticas e de pessoal para

a  realização  das  atividades  de  sua  competência  e  subsidiar  as  atividades  de

suprimento de recursos pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;

XV - promover e orientar a realização de cursos, ações e projetos educativos de

trânsito.

§ 1º -  Integram a estrutura do Detran as Circunscrições Regionais de Trânsito -

Ciretrans -, subordinadas às Delegacias Regionais de Polícia Civil.

§ 2º - Poderão ser delegadas diretamente ao Detran, nos termos do regulamento,

competências da Polícia Civil  previstas para a Superintendência de Planejamento,

Gestão e Finanças, necessárias ao exercício de suas atividades operacionais.

SEÇÃO VI

DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL

Art.  47  -  A  Academia  de  Polícia  Civil  tem  por  finalidade  o  desenvolvimento

profissional e técnico-científico dos policiais civis e a direção do sistema de ensino da

PCMG, competindo-lhe:

I  -  realizar  o  recrutamento,  a  seleção,  a  formação  técnico-profissional  e  o

aperfeiçoamento dos policiais civis;

II - planejar e realizar treinamento, aperfeiçoamento e especialização para policiais

civis;

III  -  realizar  o  acompanhamento  educacional  e  assegurar  o  aprimoramento

continuado de policiais civis, aperfeiçoar a doutrina, a normalização e os protocolos

de atuação profissional;

IV - executar pesquisas técnico-científicas sobre métodos de investigação criminal

para fundamentar a edição de normas;

V  -  produzir  e  difundir  conhecimentos  acadêmicos  de  interesse  policial  e

desenvolver a uniformidade de procedimentos didáticos e pedagógicos;

VI  -  selecionar,  credenciar  e  manter  o quadro  docente  preparado e  capacitado,

interna e externamente às carreiras da PCMG, visando atender às especificidades

das  disciplinas  das  diversas  áreas  do conhecimento,  relacionadas  às  funções  de
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competência da PCMG;

VII - admitir certificações de cursos e de titulações acadêmicas obtidas por policial

civil  em  instituições  de  ensino  e  pesquisa,  para  incorporação  em  seu  histórico

funcional, atendidos os requisitos legais;

VIII  -  promover  o  aprimoramento  de  técnicas  policiais  e  oferecer  suporte  às

atividades  de  ensino,  de  pesquisa  e  de  operação,  simuladas  e  reais,  para  a

padronização de normas e de procedimentos de investigação criminal, de atividade

notarial, de manejo e de emprego de armas de fogo, explosivos e técnicas de defesa

pessoal;

IX - propor e viabilizar, junto aos órgãos estaduais e federais, o reconhecimento dos

cursos que realiza;

X - difundir estratégias de polícia comunitária;

XI - colaborar em políticas psicopedagógicas destinadas à preparação do policial

para a aposentadoria;

XII - manter intercâmbio com outras instituições de ensino e pesquisa, nacionais e

estrangeiras;

XIII  -  conceder  diplomas  e  certificados aos policiais  civis  relativos às  atividades

acadêmicas de sua competência;

XIV - organizar e manter biblioteca especializada em matéria de interesse para os

serviços policiais civis;

XV - planejar, estabelecer e priorizar as necessidades logísticas e de pessoal para a

realização  das  atividades  de  sua  competência  e  subsidiar  as  atividades  de

suprimento de recursos pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

§ 1º - A Academia de Polícia Civil manterá o Instituto de Criminologia como órgão

de articulação científica com outros centros de pesquisa e universidades interessados

no  estudo  e  pesquisa  aplicados  ao  sistema  de  justiça  criminal,  com  ênfase  no

processo da investigação criminal e no exercício da polícia judiciária.

§ 2º -  Os policiais civis poderão concorrer ao credenciamento para o magistério

policial.

§  3º  -  O  ensino,  o  treinamento,  o  recrutamento  e  a  seleção  de  pessoal  são

privativos da Academia de Polícia Civil, que poderá decidir, atendidas as disposições
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legais, por sua terceirização, sob sua supervisão, vedada a criação ou manutenção

de quaisquer destas atividades por qualquer outro órgão ou unidade da PCMG.

§ 4º - A Academia de Polícia Civil poderá credenciar órgãos ou entidades para a

realização  de  exames  biomédicos  e  psicotécnicos,  necessários  à  consecução  de

concurso público, com observância das normas legais pertinentes.

SEÇÃO VII

DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Art. 48 - A Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças tem por finalidade

coordenar  e  executar  o  planejamento  logístico,  gerenciar  o  orçamento,  a

contabilidade  e  a  administração  financeira,  gerir  os  recursos  materiais  e  a

administração de pessoal, competindo-lhe:

I  -  elaborar  a  proposta  orçamentária  da  PCMG  e  acompanhar  sua  execução

financeira, bem como viabilizar a prestação de contas da PCMG;

II - coordenar, orientar e executar as atividades de administração e pagamento de

pessoal, expedir certidões funcionais, realizar averbações e preparar atos de posse e

de aposentadoria;

III - controlar o cadastro de pessoal, a lotação e a vacância de cargos da PCMG;

IV - admitir, organizar, orientar e supervisionar a prestação de serviços terceirizados

de  apoio  administrativo  para  os  órgãos  e  unidades  da  PCMG,  consistentes  nas

atividades  de  auxílio  à  necropsia,  remoção  de  cadáver,  conservação,  limpeza,

segurança  e  vigilância  patrimonial,  transportes,  copeiragem,  teleatendimento,

protocolo  de  correspondências  e  de  documentos,  reprografia,  abastecimento  de

energia e água, manutenção de instalações e suas dependências;

V - guardar e manter controle de bens apreendidos ou arrecadados que não se

vinculem a inquérito  policial  ou  termo circunstanciado de ocorrência  e realizar  os

respectivos leilões, inclusive de bens inservíveis para a PCMG, nas hipóteses legais,

com a contabilização e destinação dos recursos para manutenção da PCMG;

VI  -  coordenar  o  sistema de  administração  de  material,  patrimônio  e  logística,

inclusive  adquirir,  controlar  e  prover  bens  e  serviços  para  órgãos  e  unidades  da

PCMG;

VII  -  manter  a  gestão de arquivo  e  de  documentos e  atuar  na  preservação da
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memória e história da PCMG;

VIII - prover a atualização, a manutenção e o abastecimento da frota de veículos da

PCMG;

IX - gerenciar a elaboração e celebração dos termos de doação, convênio, contrato

e instrumento congênere.

Parágrafo  único  -  O  serviço  terceirizado  poderá  compreender  atividades

administrativas que não sejam definidas como atribuições das carreiras da PCMG,

admitida a contratação temporária de pessoal, nos termos da legislação.

SEÇÃO VIII

DA SUPERINTENDÊNCIA DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

Art.  49  -  A  Superintendência  de  Inteligência  Policial  tem  por  finalidade  a

coordenação e o planejamento das atividades de gestão de inteligência, por meio da

captação, análise e difusão de dados, informações e conhecimentos, competindo-lhe:

I  -  organizar,  dirigir,  executar,  orientar,  supervisionar,  normatizar  e  integrar  as

atividades de inteligência, visando subsidiar a apuração de infrações penais e de atos

infracionais, o exercício das funções de polícia judiciária, a proteção de pessoas e a

preservação das instituições político-jurídicas;

II - supervisionar, coordenar e definir, atendidas as disposições legais, critérios de

operacionalização das atividades de interceptações de comunicações, em sistemas

de informática e telemática, no âmbito da PCMG;

III - realizar as atividades de inteligência e contra-inteligência;

IV - assessorar o Chefe da PCMG no processo de tomada de decisões referentes a

questões estratégicas internas e externas relacionadas à PCMG;

V - dirigir as atividades de estatística, telecomunicações e informática no âmbito da

PCMG;

VI - realizar a gestão de bancos de dados e sistemas automatizados em operação

na PCMG;

VII - articular-se com unidades de inteligência de outras instituições públicas;

VIII - supervisionar as atividades das agências de inteligência da PCMG, instituídas

por ato do titular da Superintendência de Inteligência Policial;

IX -  ter  acesso a dados oriundos do serviço de identificação civil  e  criminal,  de
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registro de veículos e cadastro de condutores, para fins notariais e de composição

das  informações  relevantes  para  os  atos  de  investigação  criminal  e  de  polícia

judiciária;

X -  participar  na construção e  na efetivação do sistema nacional  e estadual  de

inteligência, objetivando a integração de bancos de dados;

XI - planejar, estabelecer e priorizar as necessidades logísticas e de pessoal para a

realização  das  atividades  de  sua  competência  e  subsidiar  as  atividades  de

suprimento de recursos pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

Art. 50 - Para os efeitos desta lei, considera-se gestão de inteligência de segurança

pública  o  conjunto  de  atividades  que  objetivam  identificar,  acompanhar  e  avaliar

ameaças  reais  ou  potenciais  à  segurança  pública  e  produzir  informações  e

conhecimentos  que  subsidiem  ações  para  prevenir,  neutralizar,  coibir  e  reprimir

infrações de qualquer natureza.

Parágrafo único -  Estão compreendidos na gestão de inteligência de  segurança

pública os seguintes aspectos policiais, dentre outros:

I - ocorrência policial e seu desdobramento na esfera de competência da PCMG;

II - monitoramento do registro dos atos de investigação criminal, desde a notícia

sobre infração penal até o encerramento da respectiva apuração e sua formalização

em procedimento legal;

III - análise sobre cenário criminal e sobre a atuação policial civil;

IV - coleta de dados para subsidiar plano, programa, projeto e ação governamental;

V - elaboração da estatística criminal e sua análise qualitativa.

SUBSEÇÃO I

DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

Art.  51  -  O Instituto  de  Identificação da Polícia  Civil  tem por  finalidade dirigir  e

executar  os  trabalhos técnicos relacionados com a coleta,  análise,  classificação e

pesquisas  datiloscópicas  no  campo  da  identificação  civil  e  criminal  no  Estado,

competindo-lhe:

I - processar e emitir a carteira de identidade civil;

II - oferecer suporte à investigação criminal por meio da identificação de pessoas;

III - organizar, gerir e manter registros de antecedentes e expedir atestados;
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IV  -  orientar  as  atividades  de  análise,  classificação,  pesquisa  e  confronto

datiloscópico;

V - definir a identidade de pessoas por meio de auto de identificação, sem prejuízo

da  atuação  do Instituto  de  Criminalística  quando  pertinente  a  impressões  digitais

encontradas em local de crime;

VI - controlar, manter sob sua guarda e gerir:

a) o arquivo de impressões digito-papilares e onomástico de pessoas identificadas

civil e criminalmente;

b) o arquivo geral de registros criminais, de mandados de prisão e de alvarás de

soltura;

c) os dados relacionados com a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista

individual, familiar e social;

d) a estatística judiciária criminal.

VI  -  orientar,  coordenar  e  avaliar,  tecnicamente,  a  execução  das  atividades  de

Postos de Identificação no Estado, instituídos conforme dispuser resolução do Chefe

da PCMG;

VII - subsidiar o Chefe da Polícia Civil no que se refere à definição de diretrizes

pertinentes à identificação civil e criminal no Estado;

VIII - promover iniciativas de modernização dos recursos tecnológicos aplicáveis à

identificação civil e criminal.

Parágrafo único - O Instituto de Identificação subordina-se à Superintendência de

Inteligência Policial.

SEÇÃO IX

DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Art.  52  -  A  Superintendência  de  Polícia  Técnico-Científica  tem  por  finalidade

coordenar e articular ações para a realização de exames periciais e médico-legais,

bem como promover estudos e pesquisas inerentes à produção de provas objetivas

para  o  suporte  às  atividades  de  investigação  criminal  e  ao  exercício  da  polícia

judiciária, competindo-lhe:

I  - orientar, administrar o funcionamento, supervisionar e avaliar a execução das

atividades de perícia criminal oficial desenvolvidas no âmbito da PCMG;
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II  - estabelecer técnicas e métodos relativos à perícia técnica e à medicina legal

para maior eficiência dos exames periciais;

III - promover a articulação entre o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico-

Legal;

IV  -  propor  a  remoção de Peritos  Criminais  e de  Médicos  Legistas,  bem como

controlar a distribuição de integrantes das referidas carreiras em unidades da PCMG;

V - auxiliar os órgãos superiores e unidades da PCMG quanto à perícia técnica e à

medicina legal para o exercício das atividades policiais civis;

VI - assegurar a autonomia técnica, científica e funcional dos Peritos Criminais e

Médicos Legistas no exercício da atividade pericial;

VII - manter intercâmbio com órgãos e instituições relacionadas às áreas técnico-

científicas correspondentes;

VIII - divulgar estudos e trabalhos científicos relativos a exames periciais;

XI - propor a elaboração de convênios com órgãos e instituições congêneres;

X - planejar, estabelecer e priorizar as necessidades logísticas e de pessoal para a

realização  das  atividades  de  perícia  técnica  e  de  medicina  legal  e  subsidiar  as

atividades  de  suprimento  de  recursos  pela  Superintendência  de  Planejamento,

Gestão e Finanças.

SUBSEÇÃO I

DA PERÍCIA OFICIAL CRIMINAL

Art.  53  -  A perícia  oficial  criminal  constitui  função  que integra  a  Polícia  Civil  e

destina-se à realização de exames relativos à perícia técnica e à medicina legal de

natureza  criminal  para  o  suporte  à  apuração  das  infrações  penais  e  dos  atos

infracionais e ao exercício da polícia judiciária.

Art. 54 - São preceitos que regem a atividade pericial criminal:

I - atuação mediante provocação;

II - atendimento às requisições emanadas da autoridade competente;

III - autonomia técnica, científica, funcional;

IV - preservação do sigilo profissional;

V - formação profissional correspondente aos exames desenvolvidos;

VI  -  integridade  da  análise,  interpretação,  documentação,  descrição  e  registros
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periciais;

VII  -  uso  de  técnicas  e  métodos  consolidados  no  âmbito  científico  para  a

consecução dos exames periciais.

Art. 55 - A função pericial criminal rege-se pelas disposições estabelecidas nesta lei

complementar,  na  legislação  processual  e  compreende  a  realização  de  perícias

relacionadas:

I - à investigação criminal de competência da Polícia Civil, no âmbito de inquéritos

policiais, termos circunstanciados de ocorrências, processos, sindicâncias e demais

procedimentos administrativos;

II - aos inquéritos policiais militares;

III  -  às  investigações  promovidas pelas  Comissões  Parlamentares  de  Inquéritos

Estaduais - CPIs;

IV  -  às  instruções  processuais  criminais  de  competência  do  Poder  Judiciário

Estadual.

Art.  56  -  São  responsáveis  pela  execução  das  atividades  periciais  criminais  os

ocupantes de cargo efetivo das carreiras de Perito Criminal e Médico Legista.

SUBSEÇÃO II

DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA

Art.  57 -  O Instituto de Criminalística tem por finalidade dirigir,  planejar, orientar,

coordenar,  avaliar,  controlar,  fiscalizar  as  atividades  periciais  e  assessorar  o

Superintendente  de  Polícia  Técnico-Científica  em  assuntos  pertinentes  à

criminalística, competindo-lhe:

I  -  orientar  o  recolhimento  de  vestígios  sujeitos  a  exames  de  criminalística,

encontrados em local de crime, para a realização de perícias criminais requisitadas

por autoridade competente;

II - realizar a busca, o recolhimento, a análise de vestígios extrínsecos existentes

em  locais  de  crimes  para  a  consecução  dos  exames  periciais  requisitados  por

autoridade competente, bem como emitir os respectivos laudos periciais;

III  -  prestar informações sobre perícias criminais e outras atividades relativas ao

Instituto de Criminalística, mediante requisição da autoridade competente;

IV - coordenar a aplicação de métodos e técnicas, visando à eficiência da prova
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material e o aprimoramento da qualidade de laudos periciais;

V - realizar estudos, análises e pesquisas em matéria pericial.

Parágrafo único - O Instituto de Criminalística subordina-se à Superintendência de

Polícia Técnico-Científica.

SUBSEÇÃO III

DO INSTITUTO MÉDICO-LEGAL

Art.  58  -  O  Instituto  Médico-Legal  tem  por  finalidade  dirigir,  planejar,  orientar,

coordenar,  avaliar,  controlar  e  fiscalizar  as  atividades  pertinentes  às  áreas  da

medicina legal e da odontologia legal, bem como assessorar o Superintendente de

Polícia Técnico-Científica nos assuntos correspondentes, competindo-lhe:

I  -  orientar  o  recolhimento  de  vestígios  sujeitos  a  exames  médico-legais,

encontrados  em  local  de  crime,  para  a  realização  de  perícias  médico-legais

requisitadas por autoridade competente;

II  -  realizar  exames  médico-legais  no  vivo,  exumações  e  necropsias,  quando

requisitadas por autoridade competente, bem como emitir o respectivo laudo pericial;

III  -  prestar  informações  sobre  exames  médico-legais,  mediante  requisição  da

autoridade competente;

IV - coordenar a aplicação de métodos e técnicas, visando à eficiência da prova

material e o aprimoramento da qualidade de laudos médico-legais;

V - realizar estudos, análises e pesquisas em matéria pericial de natureza médico-

legal.

Parágrafo  único  -  O  Instituto  Médico-Legal  subordina-se  à  Superintendência  de

Polícia Técnico-Científica.

SUBSEÇÃO IV

DOS POSTOS DE PERÍCIA INTEGRADA, POSTOS MÉDICO-LEGAIS E SEÇÕES

TÉCNICAS REGIONAIS DE CRIMINALÍSTICA

Art. 59 - Os Postos de Perícia Integrada têm por finalidade reunir em um mesmo

estabelecimento a Seção Técnica Regional de Criminalística e o Posto Médico-Legal,

competindo-lhes:

I - realizar exames periciais e médico-legais, em sua área de abrangência;

II - desenvolver análises técnicas e laboratoriais;
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III  -  elaborar laudos em atendimento às requisições expedidas por Delegado de

Polícia e demais autoridades competentes.

Art.  60  -  As  Seções  Técnicas  Regionais  de  Criminalística  têm  por  finalidade

executar,  sob  requisição  de  autoridade  competente,  perícias  criminais  na  área

circunscricional da Delegacia Regional de Polícia Civil.

Art. 61 - Os Postos Médico-Legais têm por finalidade executar, sob requisição de

autoridade competente, perícias médico-legais na área circunscricional da Delegacia

Regional de Polícia Civil.

Art. 62 - Os Postos de Perícia Integrada, os Postos Médico-Legais e as Seções

Técnicas  Regionais  de  Criminalística  integram  a  estrutura  complementar  da

Delegacia Regional de Polícia Civil e subordinam-se:

I - operacionalmente às Delegacias Regionais de Polícia Civil;

II - administrativa e tecnicamente à Superintendência de Polícia Técnico-Científica.

§ 1º - A subordinação operacional implica a existência de poder hierárquico para:

I - requisitar a execução de atividades pertinentes à perícia criminal para a instrução

de procedimentos de competência da Polícia Civil;

II - fiscalizar o cumprimento da jornada e da escala de trabalho de Perito Criminal e

de Médico Legista;

III - indicar Perito Criminal e Médico Legista, conjuntamente com o Superintendente

de Polícia Técnico-Científica, para a direção de Posto de Perícia Integrada, de Posto

Médico-Legal e de Seção Técnica Regional de Criminalística;

IV - fazer cumprir, sem prejuízo da atuação do Superintendente de Polícia Técnico-

Científica, o regime disciplinar de que trata esta lei complementar;

V - ordenar logicamente a prova pericial, inter-relacionando-a com os demais meios

de prova admitidos em lei.

§ 2º - A subordinação administrativa e técnica implica as seguintes prerrogativas do

superior hierárquico:

I  - manter controle sobre a distribuição e indicar para o Chefe da Polícia Civil a

remoção de Perito Criminal e de Médico Legista;

II - elaborar e supervisionar o cumprimento de escala de plantão para os Postos de

Perícia  Integrada,  os  Postos  Médico-Legais  e  as  Seções  Técnicas  Regionais  de
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Criminalística;

III  -  fazer cumprir,  sem prejuízo da atuação do titular  da Delegacia Regional  de

Polícia Civil, o regime disciplinar de que trata esta lei complementar;

IV  -  supervisionar  e  orientar  os  Peritos  Criminais  e  os  Médicos  Legistas  na

realização de perícias requisitadas por autoridade competente;

V - avaliar o desempenho individual de Peritos Criminais e de Médicos Legistas,

ouvido o titular da Delegacia Regional de Polícia Civil em cuja área de atuação se

encontre;

VI - fornecer materiais de consumo e bens permanentes necessários ao exercício

das funções, conjuntamente com os titulares das Delegacias Regionais de Polícia

Civil.

§ 3º - As autonomias técnica, científica e funcional implicam, respectivamente:

I - a liberdade de escolha de procedimentos operacionais, instrumentos e maneiras,

para o desempenho das funções periciais;

II  -  a  garantia  da  liberdade  de  aplicar  os  conhecimentos  que  considerar  mais

apropriados para a realização do trabalho pericial;

III  -  a  capacidade  de  gestão  da  própria  função,  garantindo-se  a  liberdade  na

condução do ato pericial e na conclusão das perícias que desenvolver, o diálogo e a

atuação articulada da equipe investigativa.

§ 4º - O disposto no “caput” deste artigo visa à unidade orgânica da Polícia Civil e

implica a corresponsabilidade do titular da Delegacia Regional da Policia Civil pelo

adequado funcionamento dos Postos de Perícia Integrada, dos Postos Médico-Legais

e das Seções Técnicas Regionais de Criminalística.

SEÇÃO X

DO COLEGIADO DA PCMG

Art.  63 - O Colegiado da PCMG, unidade administrativa de caráter consultivo, é

presidido pelo Chefe da PCMG e integrado pelos seguintes membros:

I - dois Delegados de Polícia;

II - dois Médicos Legistas;

III - dois Peritos Criminais;

IV - dois Escrivães de Polícia, sendo um o Inspetor-Geral de Escrivães de Polícia;
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V - dois Investigadores de Polícia, sendo um o Inspetor-Geral de Investigadores de

Polícia;

VI - dois Analistas da Polícia Civil;

VII - dois Técnicos Assistentes da Polícia Civil.

§ 1º - O regulamento do Colegiado da PCMG disporá sobre o seu funcionamento, a

competência,  a  sua  presidência,  a  desistência,  renúncia  e  substituição  de  seus

membros.

§ 2º - O Chefe da PCMG designará os membros do Colegiado da PCMG dentre

aqueles que se encontram em atividade e na última classe da carreira.

§  3º  -  A designação  para  compor  o  Colegiado  da  PCMG  não  impede  e  nem

suspende o exercício regular das funções do cargo para o qual o policial civil ou o

servidor de carreira administrativa da PCMG se encontra nomeado.

Art. 64 - Ao Colegiado da PCMG compete:

I - opinar, por solicitação do Chefe da PCMG, do Conselho Superior da PCMG ou

deliberação de um terço  de seus integrantes,  sobre  matéria pertinente  à  conduta

ética,  técnica,  científica  e  funcional  dos  policiais  civis  e  servidores  das  carreiras

administrativas, além de matérias de interesse institucional;

II - sugerir ao Chefe da PCMG a edição de recomendação, sem caráter vinculativo,

a órgão e unidade da PCMG, a respeito das atividades policiais civis;

III - auxiliar na elaboração de normas a serem editadas pela PCMG;

IV  -  propor  ao  Corregedor-Geral  de  Polícia  Civil  a  realização  de  inspeções  e

correições em órgãos ou unidades da PCMG;

V - auxiliar no processo de promoção de policiais civis e de servidores das carreiras

administrativas da PCMG.

SEÇÃO XI

DO HOSPITAL DA POLÍCIA CIVIL

Art. 6 -. O Hospital da Polícia Civil, organizado em nível de superintendência, tem

por  finalidade  prestar  assistência  médico-hospitalar  aos  policiais  civis  e  aos

servidores  das  carreiras  administrativas  da  Polícia  Civil,  bem  como  aos  seus

dependentes, competindo-lhe:

I  -viabilizar  serviços  de  natureza  médica,  hospitalar,  ambulatorial,  odontológica,
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farmacêutica,  psicológica,  psicossocial  e  de  aquisição  de aparelhos  de  prótese  e

órtese a:

a) policiais civis;

b) servidores de carreiras administrativas da Polícia Civil;

c) ex-integrantes da guarda-civil;

d) ex-integrantes do Corpo de Fiscais do Trânsito;

e) demais servidores lotados na Polícia Civil; e

f) dependentes dos policiais e dos servidores mencionados nas alíneas anteriores,

conforme definido em regulamento.

II - realizar perícia médica pertinente a policiais civis e a servidores das carreiras

administrativas da PCMG.

§ 1º  -  O Poder  Executivo  regulamentará  a  assistência  médico-hospitalar  a  que

refere este artigo, admitido o credenciamento, em âmbito estadual, de pessoas físicas

e jurídicas, para atendimento dos beneficiários.

§ 2º - O Hospital da Polícia Civil contará, prioritariamente, com quadro de pessoal

próprio das carreiras de Analista da Polícia Civil e de Técnico Assistente da Polícia

Civil para atendimento às áreas da saúde, conforme definido em lei específica.

TÍTULO III

DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 66 - As carreiras policiais civis são as seguintes:

I - Delegado de Polícia;

II - Médico-Legista;

III - Perito Criminal;

IV - Escrivão de Polícia;

V - Investigador de Polícia.

Art. 67 - A estrutura das carreiras de que trata o art. 66 e o número de cargos de

cada uma delas são os constantes no Anexo I.

Art. 68 - Para os efeitos desta lei complementar, considera-se:

I  -  carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados segundo sua
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natureza e complexidade e estruturados em níveis e graus, escalonados em função

do grau de responsabilidade e das atribuições da carreira;

II  -  cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional  do quadro de

pessoal privativa de policial civil aprovado em concurso, com criação, remuneração e

quantitativo definidos em lei ordinária, e, ainda, com atribuições, responsabilidades,

direitos e deveres de natureza estatutária estabelecidos em lei complementar;

III - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e de provimento

em comissão de órgão ou de entidade;

IV - classe a posição do policial civil no escalonamento vertical dentro da mesma

carreira,  contendo  cargos  escalonados  em  graus,  com  os  mesmos  requisitos  de

capacitação e mesma natureza, complexidade, atribuições e responsabilidades;

V - grau a posição do policial civil no escalonamento horizontal na mesma classe de

determinada carreira.

Art. 69 - As atribuições dos cargos de provimento efetivo que integram as carreiras

policiais civis são essenciais, próprias e típicas de Estado, têm natureza especial e

caráter  técnico,  técnico-científico  ou  técnico-jurídico,  derivado  da  aplicação  dos

conhecimentos das ciências humanas, sociais e naturalísticas.

§  1º  -  Aos  policiais  civis  são  conferidas  atribuições  de  polícia  judiciária  e  de

investigação criminal  para o  estabelecimento das causas,  circunstâncias,  motivos,

autoria e materialidade de atos infracionais e das infrações penais, administrativas e

disciplinares,  inclusive  os  atos  de  formalização  em  inquérito  policial,  termo

circunstanciado  de  ocorrência,  laudos  periciais  ou  outros  procedimentos,

instrumentos e atos oficiais, incumbindo-lhe ainda:

I  - realizar busca pessoal e veicular,  no caso de fundada suspeita de prática de

infração penal ou de cumprimento de mandados, bem como efetuar prisões;

II  -  exercer  atividades  relativas  a  coleta,  análise  e  preservação  de  dados,

informações  e  conhecimentos  pertinentes  à  apuração  de  atos  infracionais  e  das

infrações penais, administrativas e disciplinares;

III  -  desenvolver  conteúdo  pedagógico  e  disseminar  conhecimentos  em  cursos

realizados pela Academia de Polícia Civil;

IV -  operar  os sistemas corporativos,  registrar  informações,  elaborar relatórios  e



1200
____________________________________________________________________________

estudos de suporte a decisão,  bem como alimentar  os programas e as  fontes de

informações de sua unidade, mantendo-os atualizados, na forma designada;

V - exercer funções pertinentes à identificação civil e ao registro e licenciamento de

veículo automotor e à habilitação de condutor;

VI - cumprir, fazer cumprir e executar as determinações e diretrizes superiores e

atividades de competência da unidade em que tenha exercício para o cumprimento

das funções da Polícia Civil;

VII - formalizar relatórios sobre as ações policiais civis, diligências e providências

que desempenhar no curso das investigações;

VIII - conduzir veículos oficiais, inclusive aeronaves e embarcações, para os quais

esteja habilitado;

IX - atuar no desenvolvimento e no aperfeiçoamento das técnicas de trabalho.

§ 2º  -  As atribuições específicas  dos cargos das carreiras  policiais  civis  são as

constantes no Anexo II.

§ 3º - Para o desempenho de suas funções, o Delegado de Polícia disporá dos

serviços e recursos técnico-científicos da Polícia Civil e dos servidores e policiais civis

a ele subordinados, podendo solicitar,  quando necessário,  o auxílio de unidades e

órgãos do Poder Executivo.

§ 4º - A coleta de vestígios em locais de crime compete, com primazia, ao Perito

Criminal,  assegurada  a  máxima  preservação  por  parte  daqueles  que  primeiro

chegarem ao local, o qual, depois de liberado, sujeita-se à análise dos Investigadores

de Polícia para a obtenção de outros elementos que possam subsidiar a investigação

criminal.

§ 5º - O Investigador de Polícia, ao realizar exames pertinentes à identificação civil,

atuará  na  função  de  papiloscopista  e  formulará  suas  conclusões  em  auto  de

identificação para a determinação de identidade humana, sem prejuízo da atuação do

perito criminal que exercerá as suas atribuições em conformidade com esta lei e com

as disposições do Código de Processo Penal.

§ 6º - O exercício das atribuições dos cargos de provimento efetivo integrantes das

carreiras policiais civis é incompatível com qualquer outra atividade, com exceção

daquelas previstas na legislação.
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Art. 70 - Os cargos das carreiras policiais civis são lotados no Quadro de Pessoal

da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

§  1º  -  São  vedadas  a  transferência  e  a  mudança  de  lotação  dos  cargos  das

carreiras policiais civis, bem como remoção ou cessão de seus ocupantes para os

demais órgãos e entidades do Poder Público, ressalvado o exercício de suas funções

no Gabinete do Governador do Estado.

§ 2º - Os policiais civis não poderão exercer funções diferentes daquelas para as

quais foram nomeados, não se compreendendo nesta proibição o exercício:

I - de cargo de Secretário de Estado, de Secretário Adjunto ou de Subsecretário na

Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  ou  de  cargos  correspondentes  na

Controladoria-Geral do Estado;

II - da chefia da Polícia Federal; e

III - da chefia da Agência Brasileira de Informação - ABIN.

§ 3º - Nas hipóteses dos incisos II e III do § 2º o ônus da remuneração será do

órgão ou entidade cessionária.

Art.  71 -  As carreiras policiais  civis  obedecem à ordem hierárquica estabelecida

entre  os  níveis  que  as  compõem,  mantido  o  poder  hierárquico  e  disciplinar  do

Delegado de Polícia, nos termos do art. 139 da Constituição do Estado, ressalvado

aquele exercido pelos titulares de unidades na esfera da Superintendência de Polícia

Técnico-Científica,  do  Instituto  Médico-Legal,  do  Instituto  de  Criminalística  e  do

Hospital da Polícia Civil.

§  1º  -  A hierarquia  e  a  disciplina  são  valores  de  integração  e  otimização  das

atribuições dos cargos e competências organizacionais pertinentes às atividades da

Polícia  Civil  e  objetivam  assegurar  a  unidade  técnico-científica  da  investigação

criminal.

§ 2º - A hierarquia constitui instrumento de coordenação dos atos operacionais, com

a finalidade de organizar o trabalho em equipe e de desenvolver o espírito de mútua

cooperação em ambiente de estima, harmonia, confiança e respeito.

§  3º  -  A hierarquia  e  a  disciplina  norteiam  o  exercício  efetivo  das  atribuições

funcionais  em face das disposições legais  e das determinações fundamentadas e

emanadas  da  autoridade  competente,  estimulando a  cooperação,  o  planejamento
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sistêmico,  a  troca  de  informações,  o  compartilhamento  de  experiências  e  a

desburocratização das atividades policiais civis.

§  4º  -  O poder  hierárquico  não autoriza  imposições  sobre  o  convencimento  do

policial  civil,  garantindo-lhe  autonomia  nas  respostas  às  requisições  e  no

desenvolvimento de suas atribuições.

§ 5º - Para fins de construção das tabelas de vencimento básico das carreiras a que

se refere o art. 66, o princípio da hierarquia será gradativamente aplicado.

§ 6º - Não há subordinação hierárquica entre o Médico-Legista, o Perito Criminal, o

Escrivão de Polícia e o Investigador de Polícia.

Art.  72  -  As  Delegacias  de  Polícia  Civil  de  âmbito  territorial  e  de  atuação

especializada são dirigidas por Delegados de Polícia das classes Substituto, Titular e

Especial, e as Delegacias Regionais de Polícia Civil e as Divisões da Polícia Civil, por

delegados de polícia das classes Especial e Geral.

§  1º  -  A direção das  Superintendências,  dos Departamentos de  Polícia  Civil  de

âmbito  territorial  e  atuação  especializada,  da  Academia  de  Polícia  Civil,  do

Departamento de Trânsito de Minas Gerais, da Corregedoria-Geral de Polícia Civil, do

Instituto de Identificação, a Chefia de Gabinete da Polícia Civil, o Delegado Assistente

do  Chefe  da  Polícia  Civil  e  o  cargo  de  Chefe  da  Polícia  Civil,  Chefe-Adjunto

Administrativo  da  Polícia  Civil  e  Chefe  Adjunto  Institucional  da  Polícia  civil  serão

exercidos  exclusivamente  por  Delegados-Gerais  de  Polícia,  ressalvada  a

Superintendência  de  Polícia  Técnico-Científica,  cuja  direção  compete,

alternadamente, a ocupante de cargo de Médico Legista ou de Perito Criminal que

esteja em efetivo exercício e na última classe da carreira.

§  2º  -  A direção  do  Instituto  Médico-Legal  e  do  Instituto  de  Criminalística  será

exercida, respectivamente, por Médico Legista e por Perito Criminal que estejam em

efetivo exercício e na última classe da carreira.

CAPÍTULO II

DO INGRESSO

Art.  73  -  O  ingresso  em  cargo  efetivo  das  carreiras  policiais  civis  depende  de

aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, bem como em curso

de formação técnico-profissional,  e  dar-se-á  no  primeiro  grau da classe inicial  da
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carreira.

§ 1º - Compete privativamente à Academia de Polícia Civil a realização:

I - na forma do edital, do concurso público a que se refere o “caput”, admitida a

terceirização, no todo ou em parte, sob supervisão da Academia de Polícia Civil;

II  - nas condições estabelecidas em regulamento, do curso de formação técnico-

profissional a que se refere o “caput”.

§ 2º - O candidato aprovado nas etapas a que se referem os incisos I a V do art. 74

será matriculado automaticamente no curso de formação técnico-profissional e fará

jus  a  uma  bolsa  de  estudo,  durante  a  realização  do  curso,  equivalente  a  50%

(cinquenta por cento) do valor correspondente à remuneração atribuída ao primeiro

grau da classe inicial da carreira para a qual tenha se candidatado.

§ 3º -  O candidato que, ao ingressar no curso de formação técnico-profissional,

aceitar  a  bolsa  de  estudo  de  que  trata  o  §  2º  firmará  termo  de  compromisso,

obrigando-se  a  devolver  ao  Estado,  em  dois  anos,  pelo  valor  reajustado

monetariamente, na forma de regulamento, sem juros, o total da remuneração e do

montante correspondente ao valor dos serviços escolares recebidos, no caso de:

I - abandono do curso sem ser por motivo de saúde;

II - não tomar posse no cargo para o qual foi aprovado; ou

III - não permanecer na carreira pelo período mínimo de cinco anos, após o término

do curso, salvo se em decorrência de aprovação e posse em cargo de carreira do

Poder Executivo estadual.

§  4º  -  O  servidor  público  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo  do  Poder

Executivo  do  Estado  que  estiver  matriculado  no  curso  de  formação  técnico-

profissional a que se refere o “caput” poderá optar pela percepção da remuneração

de seu cargo de provimento efetivo, durante o período de realização do curso.

§ 5º - O tempo de frequência ao curso de formação técnico-profissional a que se

refere  o  “caput”,  devidamente  comprovado,  será  computado  para  efeito  de

aposentadoria,  desde  que,  após  a  nomeação  em  cargo  de  carreira  policial  civil,

ocorra,  nos termos  de regulamento,  o recolhimento da  contribuição previdenciária

referente ao período de realização do curso, tendo como base de cálculo o valor da

bolsa de estudo prevista no § 2º, ou desde que, no caso da opção a que se refere o §



1204
____________________________________________________________________________

4º, tenha havido o recolhimento da contribuição previdenciária sobre a remuneração

do servidor.

Art. 74 - O concurso público para ingresso em cargo das carreiras policiais civis é

constituído das seguintes etapas:

I - provas ou provas e títulos;

II - exame psicotécnico para avaliar os aspectos de cognição, aptidões específicas

e características de personalidade adequadas para o exercício do cargo pretendido;

III - exames biomédicos para aferir a higidez física e mental;

IV - exames biofísicos, por testes físicos específicos, para apurar as condições para

o exercício profissional e a existência de deficiência física que o incapacite para o

exercício da função;

V - investigação social para verificar a idoneidade do candidato, sob os aspectos

moral, social e criminal;

VI - curso de formação técnico-profissional.

§ 1º - As etapas previstas nos incisos II a V, de caráter eliminatório, e a prevista no

inciso VI, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas para os aprovados

na etapa prevista no inciso I.

§ 2º - A etapa a que se refere o inciso I, de caráter eliminatório e classificatório,

poderá ser constituída de prova objetiva de múltipla escolha e prova escrita discursiva

para todos os cargos, além de prova oral e de títulos para o cargo de Delegado de

Polícia, devendo ser satisfeitos os demais requisitos e exigências estabelecidos em

regulamento e no edital do concurso.

§ 3º - As regras do processo seletivo serão publicadas em edital, que deverá conter:

I - o número de vagas existentes;

II - as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos programas;

III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;

IV - os critérios de avaliação dos títulos, quando for o caso;

V - o caráter eliminatório e classificatório de cada etapa do concurso;

VI  -  os  requisitos  para  a  inscrição,  com exigência mínima de comprovação pelo

candidato:

a) da escolaridade exigida para a nomeação;
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b) de estar no gozo dos direitos políticos;

c) de estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino.

§ 4º - O concurso para ingresso na carreira de Delegado de Polícia far-se-á, nas

provas de conhecimento, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil.

Art. 75 - O prazo de validade do concurso será contado a partir  da data de sua

homologação, respeitados os limites constitucionais.

Art. 76 - São requisitos para a nomeação a cargo efetivo de carreira da Polícia Civil:

I - ser brasileiro;

II - ter no mínimo dezoito anos de idade;

III - estar no gozo dos direitos políticos;

IV - estar quite com as obrigações eleitorais e militares, se do sexo masculino;

V - comprovar, quanto ao grau de escolaridade, habilitação mínima em nível:

a) superior, correspondente a graduação em Direito, para ingresso na carreira de

Delegado de Polícia;

b) superior, correspondente a graduação em Medicina, para ingresso na carreira de

Médico-Legista;

c)  superior,  conforme  definido  no  edital  do  concurso  público,  para  ingresso  na

carreira de Perito Criminal, Escrivão de Polícia I e Investigador de Polícia I;

VI - apresentar idoneidade moral, conduta compatível com as responsabilidades do

cargo e não possuir condenação criminal;

VII - gozar de boa saúde física e mental, comprovada por avaliação psicológica,

exames biomédicos e exames biofísicos.

VIII - ter sido habilitado, previamente, em concurso público de provas ou de provas

e títulos realizado pela Academia de Polícia Civil;

VIII  -  satisfazer aos demais requisitos previstos em regulamentos e no edital  de

concurso.

§ 1º - Para fins do disposto nesta lei complementar, considera-se classe superior a

formação em educação superior, que compreende curso ou programa de graduação,

na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

§ 2º - As inspeções, avaliações e exames referidos neste artigo serão realizados

pela Academia de Polícia Civil ou sob sua supervisão.
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§ 3º - A comprovação de conclusão de curso de que trata este artigo deverá ser

feita  por  meio  de  certificado  ou  diploma  e  histórico  escolar  expedido  por

estabelecimento oficial ou reconhecido, devidamente registrado no órgão competente.

Art.  77  -  Constitui  motivo  para  a  exclusão  imediata  do  candidato,  durante  o

concurso, a verificação das seguintes ocorrências:

I - a constatação de incapacidade moral, física ou inaptidão para o cargo almejado;

II - o envolvimento em fato que o comprometa moral ou profissionalmente;

III  -  o  registro  de  antecedentes  criminais,  a  demissão  ou  expulsão  de  outra

instituição  policial,  bem  como  a  omissão  desses  dados  na  ficha  de  informações

destinada à investigação social.

CAPÍTULO III

DA NOMEAÇÃO, DA POSSE E DO EXERCÍCIO

Art. 78 - A nomeação de policial civil é ato privativo do Governador do Estado.

Art. 79 - A posse verificar-se-á mediante a lavratura de termo que, assinado pela

autoridade que a der e pelo policial civil, será arquivado pela Polícia Civil, após os

competentes registros.

Art. 80 - São competentes para dar posse:

I - o Chefe da Polícia Civil; e

II - a autoridade da unidade de administração de pessoal da Polícia Civil.

Art.  81.  A  autoridade  que  der  posse  deverá  verificar  se  foram  satisfeitas  as

condições estabelecidas nesta lei  complementar e em legislação correlata, para a

investidura no cargo.

Art. 82 - O candidato nomeado apresentará declarações de bens e valores relativas

aos dois últimos exercícios fiscais e, no ato da posse, prestará o compromisso de

desempenhar  com  retidão  as  funções  do  cargo  e  de  cumprir  a  Constituição  da

República, a Constituição do Estado de Minas Gerais e as leis.

Art. 83 - A designação de unidade de exercício é o ato pelo qual se indica o local em

que o policial civil das carreiras policiais civis deverá apresentar-se, no prazo definido

nesta lei  complementar,  para o exercício das atribuições do cargo para o qual  foi

nomeado e empossado.

Art. 84 - O início do exercício, a interrupção, o reinício e outras alterações serão
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comunicadas à unidade de administração de pessoal da Polícia Civil pelo dirigente do

órgão ou unidade em que estiver lotado o policial civil.

Parágrafo único -  O dirigente do órgão ou unidade para o qual for  designado o

policial civil é o competente para dar-lhe exercício.

Art. 85 - O policial civil deverá entrar em exercício no prazo de três a quinze dias,

conforme dispuser o ato que o designar, a partir de sua publicação oficial.

Parágrafo  único  -  O  prazo  estabelecido  neste  artigo  aplica-se  às  hipóteses  de

remoção do policial civil.

Art.  86  -  A  frequência  em  cursos  promovidos  pela  Academia  de  Polícia  Civil

constitui, para todos os efeitos legais, exercício efetivo das funções do cargo em que

se encontra investido o policial civil.

Art. 87 - A carga horária semanal de trabalho dos policiais civis é de quarenta horas,

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

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

de determinada atividade policial civil.

§  1º  -  O  Chefe  da  Polícia  Civil,  mediante  aprovação do  Conselho  Superior  da

Polícia  Civil,  poderá  estabelecer  regras  complementares  para  cumprimento  da

jornada de trabalho dos policiais civis.

§  2º  -  O funcionamento  do  plantão  de delegacias  de Polícia  Civil  ocorrerá  no

período noturno, finais de semana e feriados, nos termos de instrução do Conselho

Superior da Polícia Civil.

§ 3º - Aplica-se o disposto neste artigo aos policiais civis que, na data de publicação

desta lei complementar, forem detentores de função pública.

CAPÍTULO IV

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 88 - O policial civil submeter-se-á a estágio probatório, pelo prazo de três anos,

a partir do ingresso no curso de formação técnico-profissional, durante o qual será

avaliada,  em  caráter  permanente,  pela  Corregedoria-Geral  de  Polícia  Civil,  a

conveniência da permanência e da declaração de estabilidade na carreira.

Parágrafo único - Na avaliação a que se refere o “caput”, serão observados, entre

outros critérios estabelecidos em regulamento:
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I - idoneidade moral;

II - conduta compatível com as atribuições do cargo;

III - dedicação no cumprimento dos deveres e das atribuições do cargo;

IV - eficiência, pontualidade, assiduidade e comprometimento no desempenho de

suas atribuições;

V - presteza e segurança na atuação profissional;

VI - referências em razão da atuação funcional;

VII - a contribuição para a melhoria dos serviços da instituição;

VIII - a integração comunitária no que estiver afeto às atribuições do cargo;

IX - a frequência e a avaliação em cursos promovidos pela Polícia Civil.

Art.  89  -  O  policial  civil,  no  período  do  estágio  probatório,  será  avaliado  por

comissão de acompanhamento e avaliação especial de desempenho, instituída por

ato do Corregedor-Geral de Polícia Civil.

§ 1º - A comissão a que se refere o caput será composta:

I - por dois Delegados de Polícia para a carreira de Delegado de Polícia, sendo um

posicionado em classe da carreira igual ou superior  ao que estiver  posicionado o

delegado avaliado;

II - por um Médico-Legista ou Perito Criminal para a respectiva carreira de Médico-

Legista e de Perito Criminal, de classe igual ou superior à que estiver posicionado o

policial civil avaliado, e por um Delegado de Polícia; ou

III - por um Investigador de Polícia ou Escrivão de Polícia para a respectiva carreira

de Investigador de Polícia e de Escrivão de Polícia, de classe igual ou superior à que

estiver posicionado o policial civil avaliado, e por um Delegado de Polícia.

§ 2º - A permanência na carreira e a estabilidade do policial civil serão deliberadas

pelo Conselho Superior da Polícia Civil.

Art. 90 - O Corregedor-Geral da Polícia Civil poderá, a qualquer tempo do estágio

probatório,  de  ofício  ou  mediante  provocação,  impugnar,  fundamentadamente,  a

permanência do policial civil no cargo efetivo de carreira para o qual foi nomeado.

Parágrafo único - Fica suspenso, até o definitivo julgamento da impugnação a que

se refere o “caput”, o período de estágio probatório do policial civil.

Art. 91 - O policial civil, no curso do estágio probatório, somente poderá afastar-se
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do exercício do cargo por motivo de férias regulamentares ou licença para tratamento

de saúde, casos em que o estágio não se suspende.

Art. 92 - O Corregedor-Geral de Polícia Civil, em até noventa dias antes do término

do  estágio  probatório,  apresentará  ao  Conselho  Superior  da  Polícia  Civil  parecer

sobre a homologação de estágio probatório do policial civil.

§ 1º - A proposta de homologação de estágio probatório implica a expedição da

declaração de estabilidade do policial civil.

§ 2º - Quando o Conselho Superior da Polícia Civil decidir, em caráter definitivo,

pela não homologação do estágio probatório do policial civil no cargo efetivo para o

qual foi nomeado, o Chefe da Polícia Civil proporá a sua exoneração.

Art. 93 - Ao Chefe da Polícia Civil compete o ato declaratório de estabilidade, no

qual constará a nova condição do policial civil para o desenvolvimento na carreira.

CAPÍTULO V

DO DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

Art.  94  -  O  desenvolvimento  do  policial  civil  dar-se-á  mediante  promoção  e

progressão. 

Art. 95 - O regulamento do plano de carreira da PCMG disporá sobre as regras de

desenvolvimento  e  de  valorização  profissional  do  policial  civil,  observados  os

requisitos estabelecidos nesta lei complementar. 

Art. 96 - Progressão é a passagem do policial civil do grau em que se encontra para

o grau subsequente, na mesma classe da carreira a que pertence.

§ 1º - A progressão do policial civil posicionado até a penúltima classe da carreira

está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I - encontrar-se em efetivo exercício;

II - ter cumprido o interstício mínimo de um ano de efetivo exercício no mesmo grau;

III - ter recebido avaliação periódica de desempenho individual satisfatória durante o

período aquisitivo, nos termos do § 3º do art. 31 da Constituição do Estado.

§ 2º - A progressão do policial civil do grau "A" para o grau "B" da última classe da

carreira está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos: 

I - ter cumprido os requisitos para a aposentadoria especial; 

II  -  ter cumprido um ano de efetivo exercício na última classe da carreira a que



1210
____________________________________________________________________________

pertence; 

III - ter recebido avaliação periódica de desempenho individual satisfatória na última

classe da carreira a que pertence;

IV - ter requerido a aposentadoria, em caráter irretratável, e não se ter beneficiado

da faculdade prevista no § 24 do art. 36 da Constituição do Estado. 

§ 3º -  Será revogada a progressão do grau "A" para o grau "B" do policial  civil

posicionado na última classe da carreira que: 

I - se beneficie da faculdade prevista no § 24 do art. 36 da Constituição do Estado; 

II - não tenha efetivada a aposentadoria devido ao não atendimento dos requisitos

legais. 

Art. 97 - Promoção é a passagem do policial civil da classe em que se encontra

para a classe subsequente, na carreira a que pertence.

I - por antiguidade, conforme os seguintes critérios: 

a) tempo na classe; 

b) especial; 

c) aposentadoria; 

II - por merecimento, conforme os seguintes critérios: 

a) mérito profissional; 

b) por ato de bravura; 

III - por invalidez; 

IV - “post mortem”; 

§  1º  -  As  promoções  pelos  critérios  alternados  de  tempo  na  classe  e  mérito

profissional ocorrerão, anualmente, nos meses de junho, relativamente ao processo

de promoções do primeiro semestre do mesmo ano, e de dezembro, se relativo ao

segundo semestre do mesmo ano, na forma do regulamento e do disposto no edital

de promoção.

§ 2º - Os períodos previstos no § 1º podem se aplicar para a promoção por ato de

bravura e para a promoção especial.

§  3º  -  As promoções por  invalidez,  “post  mortem” e  por  aposentadoria  poderão

ocorrer em qualquer época do ano e independem da existência de vagas.

§ 4º - A promoção terá efeitos, para todos os fins de direito:
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I  -  a partir  de 1º de janeiro para o processo de promoções relativo ao segundo

semestre do ano anterior;

II  -  a  partir  de  1º  de  julho  para  o  processo  de promoções  relativo  ao  primeiro

semestre do mesmo ano;

§ 5º - Fará jus à promoção por mérito profissional e por tempo na classe o policial

civil  que  atender  às  exigências  estabelecidas  em  regulamento  e  preencher  os

seguintes requisitos: 

I - encontrar-se em efetivo exercício; 

II - ter cumprido o interstício mínimo de dois anos de efetivo exercício na mesma

classe; 

III - ter recebido no mínimo duas avaliações periódicas de desempenho individual

satisfatórias  desde  a  sua  promoção  anterior,  nos  termos  das  normas  legais

pertinentes e do § 3º do art. 31 da Constituição do Estado; 

IV - comprovar participação e aprovação em atividades de aperfeiçoamento. 

§ 6º - A promoção por mérito profissional é a que resulta dos atributos positivos que

distinguem o policial civil entre os demais da mesma classe a que pertence e que,

uma  vez  quantificados  objetivamente  na  ficha  de  promoção,  na  forma  de

regulamento, passam a traduzir a sua capacidade para ascender hierarquicamente,

como demonstração exemplar do exercício de suas funções durante a permanência

na classe. 

§ 7º - Na votação de promoção por mérito profissional, os membros do Conselho

Superior  da Polícia Civil  deverão declarar os fundamentos de sua convicção, com

menção aos critérios utilizados na escolha de cada candidato inscrito,  aferindo os

seguintes aspectos, dentre outros definidos em regulamento do plano de carreira da

PCMG:

I - desempenho, sob o aspecto qualitativo do trabalho;

II - produtividade, sob o aspecto quantitativo do trabalho;

III - presteza no exercício das funções;

IV - aperfeiçoamento técnico;

V - adequação da conduta profissional às normas éticas e ao Estatuto Disciplinar de

que trata esta lei complementar.
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§ 8º - A promoção por mérito profissional observará as seguintes condições:

I  -  requerimento  de  inscrição  pessoal  firmado  pelo  candidato  habilitado,  com

exposição fundamentada das razões, permitida a instrução com documentos;

II - comprovação da obtenção da pontuação necessária, nos termos do respectivo

edital de promoção. 

§  9º  -  Após  deferidas  as  inscrições  dos candidatos  habilitados  à  promoção por

mérito  profissional,  o  Presidente  do  Conselho  Superior  da  Polícia  Civil  fará

disponibilizar aos candidatos a pontuação dos inscritos e a submeterá à apreciação e

votação do Conselho Superior da Polícia Civil, consoante o disposto no § 7º. 

§ 10 - Será promovido por tempo na classe, em razão do princípio da hierarquia

funcional, policial civil mais antigo na classe a que pertence seu cargo e que atender

às condições estabelecidas no § 5º. 

§  11  -  A  promoção  por  ato  de  bravura  resulta  da  prática  de  ação  meritória

excepcional, em razão do exemplo positivo de coragem e audácia, dele emanado, ou

da  qualidade  do  resultado  alcançado,  em  que  um  ou  mais  policiais  civis,  em

circunstâncias adversas, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever

funcional ou cívico, assumem o risco de expor a saúde ou a própria vida. 

§ 12 - Não se aplica a promoção por ato de bravura quando a ação resultar em

morte do policial civil, bem como de negligência ou imprudência, por cuidarem estas

últimas  hipóteses  de  circunstâncias  incompatíveis  com  o  disposto  no  §  8º  e

corresponderem a considerações de natureza negativa. 

§ 13 - A promoção por invalidez é a concedida ao policial civil que tenha sofrido, no

cumprimento de suas funções e no exercício da atividade policial, lesões que o torne

incapacitado para o desempenho das atribuições do cargo. 

§  14  -  A  promoção  “post  mortem”  decorre  da  expressão  póstuma  de

reconhecimento ao policial civil falecido nas seguintes situações: 

I - em consequência de ferimento recebido em ações de investigação policial ou de

promoção  da  ordem  e  segurança  públicas,  ou  ainda,  de  doença,  moléstia  ou

enfermidade contraída nessas situações, ou que nelas tenham a sua causa eficiente; 

II - em acidente de serviço, in itinere ou em consequência de doença, moléstia ou

enfermidade que nele tenha sua causa eficiente; ou 
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III  -  se, ao falecer,  tiver o nome incluído na lista de votação para promoção por

mérito  profissional,  por  tempo  na  classe  ou  especial  e  satisfizer  as  condições

prescritas nesta lei complementar. 

§ 15 - Não se efetivará a promoção “post mortem” na hipótese de se apurar que o

óbito  ocorreu  por  negligência,  imprudência  ou  em  circunstâncias  negativas,

provocadas pelo policial civil falecido. 

§ 16 - A promoção por mérito profissional, por ato de bravura, por invalidez e “post

mortem”,  exige  prévia  aprovação,  por  maioria  absoluta,  do  Conselho  Superior  de

Polícia Civil.

§  17  -  Os  fundamentos  da  votação  de  promoção  serão  registrados  em  ata,  à

disposição dos candidatos. 

§ 18 - Os limites de vagas por classe para a promoção nas carreiras de Delegado

de  Polícia,  Médico-Legista,  Perito  Criminal,  Escrivão de  Polícia  e  Investigador  de

Polícia serão definidos na forma de regulamento. 

§ 19 - O policial civil que for designado para local de difícil provimento, conforme

definido em decreto,  poderá obter  vantagem objetiva  na classificação destinada à

promoção por mérito profissional. 

Art. 98 - Após a conclusão do estágio probatório, o policial civil considerado apto

será posicionado no segundo grau da classe de ingresso na carreira.

Art. 99 - Fará jus a promoção especial o policial civil que preencher os seguintes

requisitos:

I - estar em efetivo exercício;

II - ter permanecido na classe da respectiva carreira pelo prazo mínimo de dez anos

de efetivo exercício;

III  -  ter  obtido  resultado  satisfatório  nas  avaliações  de  desempenho  individual

durante o período aquisitivo, nos termos do § 3º do art. 31 da Constituição do Estado;

e

IV - comprovar participação e aprovação em atividades de aperfeiçoamento.

Art. 100 - Para a última classe da hierarquia funcional das carreiras policiais civis, a

promoção ocorrerá,  exclusivamente,  por  mérito  profissional,  aposentadoria,  ato  de

bravura, invalidez e “post mortem”. 
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Art.  101  -  A  promoção  por  aposentadoria  assegura  ao  policial  civil  o

desenvolvimento  para  a  classe  subsequente,  independentemente  de  vaga,

condicionada ao preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial.

Art. 102 - A contagem do prazo para fins da segunda promoção terá início após a

conclusão do estágio probatório, desde que o policial civil tenha sido aprovado. 

Art. 103 - A promoção por ato de bravura, invalidez e “post mortem”, atendido ao

disposto  nesta  lei  complementar,  obedecerá  aos  requisitos  estabelecidos  no

regulamento do plano de carreiras dos policiais civis. 

Art.  104 -  Perderá  o direito  à  progressão e  à promoção o  policial  civil  que,  no

período aquisitivo: 

I - sofrer punição disciplinar em que seja suspenso por trinta dias ou mais, exceto

se reabilitado; 

II - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os casos previstos

como de efetivo exercício nas normas estatutárias e em legislação específica. 

Parágrafo  único  -  Na  hipótese  prevista  no  inciso  II  do  “caput”,  o  afastamento

ensejará a suspensão do período aquisitivo para fins de promoção, contando-se, para

tais  fins,  o  período  anterior  ao  afastamento,  desde  que  tenha  sido  concluída  a

respectiva avaliação periódica de desempenho individual. 

Art.  105  -  Para  desempate  no  processo  de  promoção,  serão  apurados,

sucessivamente: 

I  -  a  maior  média  de  resultados  obtidos  nas  avaliações  de  desempenho  no

respectivo período aquisitivo; 

II - o maior tempo de serviço na classe; 

III - o maior tempo de serviço na carreira; 

IV - o maior tempo no serviço público estadual; 

V - o maior tempo em serviço público; 

VI - o policial civil de maior idade. 

Art.  106 -  As atividades acadêmicas para o desenvolvimento do policial  civil  na

carreira serão promovidas pela Academia de Polícia Civil, podendo ser realizadas em

parceria  com  a  Escola  de  Governo  da  Fundação  João  Pinheiro  e  com  outros

organismos governamentais de âmbito estadual ou federal. 
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TÍTULO IV

DO ESTATUTO DOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS

CAPÍTULO I

DAS PRERROGATIVAS

Art. 107 - O policial civil goza das seguintes prerrogativas:

I - desempenhar funções correspondentes à condição hierárquica;

II - usar privativamente distintivo e documento de identidade funcional, válido em

todo território nacional;

III - ter porte livre de arma, em todo o território nacional, nos termos da legislação

vigente;

IV - ter livre acesso a locais públicos ou particulares sujeitos a intervenção policial,

no exercício de suas atribuições, observada a legislação vigente;

V  -  ter  prioridade  em qualquer  serviço  de  transporte  e  comunicação,  público  e

privado, quando em serviço de caráter urgente;

VI - exercer poder de polícia, inclusive a realização de busca pessoal e veicular, no

caso de fundadas suspeitas de prática criminosa ou para fins de cumprimento de

mandado judicial;

VII - convocar pessoas para testemunhar diligência policial;

VIII - ter aposentadoria especial, nos termos da lei;

IX  -  ser  recolhido  em  prisão  especial,  à  disposição  da  autoridade  competente,

quando sujeitos  à prisão antes da condenação definitiva,  conforme o disposto no

Código de Processo Penal; 

X - requisitar, no âmbito de sua competência, em caso de iminente perigo público,

bens ou serviços, públicos ou particulares, em caráter excepcional, quando inviável

outro procedimento, assegurada indenização ao proprietário, em caso de dano.

Parágrafo único - A carteira de identidade funcional do policial civil consignará as

prerrogativas constantes nos incisos III a V deste artigo.

Art.  108  -  O  Delegado  de  Polícia,  no  exercício  de  sua  função,  tem  ainda  as

seguintes prerrogativas:

I  -  expedir  notificações,  mandados  policiais  e  outros  atos  necessários  ao  fiel

desempenho de suas atribuições;
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II  -  ser  preso  somente  por  ordem  judicial  escrita,  salvo  em  flagrante  de  crime

inafiançável,  caso em que a autoridade fará,  no  prazo máximo de vinte e quatro

horas, a comunicação e a apresentação do Delegado de Polícia ao Chefe da PCMG.

Parágrafo único - Os Delegados de Polícia gozam de autonomia e independência

no exercício das funções de seu cargo.

Art. 109 - O policial civil será afastado do exercício das funções, até decisão final

transitada  em  julgado,  quando  for  preso provisoriamente  pela  prática  de  infração

penal, sem prejuízo de sua remuneração.

§ 1º - O policial civil colocado em liberdade provisória retornará ao exercício das

funções.

§ 2º - No caso de condenação que não implique demissão, o policial civil:

I  -  será  afastado  a  partir  da  decisão  de  mérito  transitada  em  julgado  até  o

cumprimento total da pena restritiva da liberdade, com direito apenas a um terço de

sua remuneração; ou

II  -  perceberá  a  remuneração  integral  atribuída  ao  cargo,  quando  permitido  o

exercício da função pela natureza da pena aplicada ou por decisão judicial.

§ 3º - É vedado reter ou descontar vencimentos ou proventos do policial civil em

decorrência  de  processo  ou  sindicância  administrativa  enquanto  houver  a

possibilidade de recurso administrativo da decisão.

§ 4º - O afastamento a que se refere o “caput” compete ao Chefe da Polícia Civil.

CAPÍTULO II

DOS DIREITOS

SEÇÃO I

DOS DIREITOS DOS POLICIAIS CIVIS

Art. 110 - São direitos do policial civil os expressos na Constituição da República,

nesta lei complementar e ainda:

I - ter respeitado o regime do trabalho policial civil;

II - receber instrução e treinamento frequentes a respeito do uso dos equipamentos

de proteção individual;

III - ter assegurados os direitos das policiais femininas, relativamente à gestação,

amamentação  e  às  exigências  de  cuidado  com  filhos  menores,  nos  termos  de
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regulamento;

IV - ter acesso a serviços de saúde e assistência médico-hospitalar permanentes e

de boa qualidade, na forma de regulamento;

V - ter acompanhamento e tratamento especializado em caso de lesões ou quando

acometido de alto nível de estresse;

VI  -  ter  acesso à  reabilitação e  a  mecanismos  de readaptação  na  hipótese de

traumas, deficiências ou doenças ocupacionais em decorrência da atividade policial;

VII - ter respeitados seus direitos e garantias fundamentais, tanto no cotidiano como

em atividades de formação ou de treinamento;

VIII - ter a garantia de que todos os atos decisórios de superiores hierárquicos que

disponham sobre punições, lotação e remoção sejam motivados e fundamentados.

SEÇÃO II

DO SUBSÍDIO E DOS VENCIMENTOS

Art. 111 - O subsídio dos policiais civis, observado o disposto do § 9º do art. 144 da

Constituição da República, será fixado por meio de lei de iniciativa do Governador do

Estado, que deverá observar o princípio da hierarquia funcional e o disposto nos arts.

32  e  38  da  Constituição  do  Estado,  diante  dos  níveis  crescentes  de  atribuições,

complexidade dos cargos e responsabilidade funcional.

Parágrafo único - Quando da implementação do que dispõe o “caput”, o valor inicial

da tabela de subsídio da carreira de Delegado de Polícia não poderá ser inferior ao

subsídio inicial fixado para as tabelas das demais carreiras policiais civis.

SEÇÃO III

DAS INDENIZAÇÕES E DAS GRATIFICAÇÕES

Art.  112  -  Aos  integrantes  das  carreiras  da  Polícia  Civil  poderão  ser  atribuídas

verbas indenizatórias e de gratificação, em especial:

I - ajuda de custo, em caso de remoção de ofício ou designação para estudo que

importe em alteração do domicílio, no valor de um mês de salário do policial civil;

II - diárias, na forma de regulamento;

III  -  transporte  pessoal  e  de  dependentes,  em  caso  de  remoção  de  ofício,

compreendidos o cônjuge ou companheiro e os descendentes;

IV -  gratificação por  encargo de curso  ou concurso,  por  hora-aula  proferida  em
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cursos, inclusive para atuação em bancas examinadoras, em processo de habilitação,

controle e reabilitação de condutor de veículo automotor, de competência do Detran,

nos termos de regulamento;

V  -  auxílio-natalidade,  devido  pelo  nascimento  de  filho,  no  valor  de  um  salário

mínimo vigente na ocasião do nascimento, a ser pago à vista de certidão, admitida

uma única percepção no caso de pai e mãe serem policiais civis; 

VI  -  auxílio-funeral,  mediante  a  comprovação  da  execução  de despesas  com o

sepultamento de policial  civil,  no valor de até um mês de vencimento ou provento

percebido na data do óbito;

VII - translado ou remoção quando ferido, acidentado ou falecido em serviço;

VIII - adicional de desempenho, nos termos da legislação em vigor;

IX - prêmio de produtividade, nos termos da legislação específica;

X - décimo terceiro salário, correspondente a um doze avos da remuneração a que

fizer jus no mês de dezembro por mês de exercício no respectivo ano;

XI - gratificação de férias regulamentares correspondente a um terço do salário do

policial civil;

XII  -  gratificação  mensal  por  risco  de  contágio,  com  a  amplitude  e  condições

estabelecidas por lei específica;

XIII  -  indenização securitária  para o  policial  civil  que for  vítima de acidente em

serviço que ocasione aposentadoria por invalidez ou morte, no valor de vinte vezes o

valor  da  remuneração  mensal  percebida  na  data  do  acidente,  até  o  limite  de

R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais);

XIV - percepção do valor referente à diferença de vencimento entre o seu cargo e

aquele para o qual vier  a ser  designado para fins de substituição, nos termos de

regulamento.

Parágrafo único - Aos policiais civis da ativa será assegurado pelo Estado, a título

de indenização para aquisição de vestimenta necessária ao desempenho de suas

funções, o valor correspondente a quarenta por cento do vencimento básico da classe

I da carreira de Investigador de Polícia, a ser pago anualmente no mês de abril.

Art. 113 - Salvo por imposição legal, ordem judicial ou autorização do policial civil,

nenhum desconto incidirá sobre os vencimentos, provento ou pensão.
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Parágrafo  único  -  As  reposições  e  indenizações  em  favor  do  erário  serão

descontadas  em  parcelas  mensais  de  valor  não  excedente  à  décima  parte  dos

vencimentos, provento ou pensão, salvo comprovada má-fé, regularmente apurada

em  processo  judicial,  caso  em  que  poderá  ser  imposta  à  integralidade  dos

vencimentos.

CAPÍTULO III

DA REMOÇÃO

Art. 114 - O policial civil só poderão ser removidos de uma Unidade Policial: 

I - a pedido ou por permuta;

II - para acompanhamento de cônjuge ou companheiro com declaração de união

estável, se servidor público, em caso de remoção de ofício;

III - por motivo de saúde do policial civil ou cônjuge ou companheiro, pais, madrasta

ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos, comprovada a

necessidade clínica e a dependência no caso de filho maior de 21 anos e irmão;

IV - de ofício, por conveniência e oportunidade ou por necessidade administrativa,

no interesse do serviço policial, mediante ato motivado e fundamentado;

V - por conveniência da disciplina.

§  1º  -  A remoção  de  que  trata  o  inciso  IV,  quando  não  implicar  mudança  de

município,  bem como as remoções a que se referem os incisos  I,  II,  III  e  V,  em

qualquer  caso,  não  geram  direito  para  o  policial  civil  à  percepção  de  auxílio  ou

qualquer outra forma de indenização.

§  2º  -  A remoção a pedido  ou por  permuta  ocorrerá,  prioritariamente,  mediante

processo seletivo para lotação em órgão ou unidade diversos, observando-se:

I - o período e a forma definidos pelo Conselho Superior da Polícia Civil;

II - a existência de vaga no quadro de distribuição de pessoal da Polícia Civil.

Art.  115  -  A remoção  de  policiais  civis  por  conveniência  da  disciplina  somente

ocorrerá  depois  da  instauração  de  sindicância  ou  processo  administrativo  que

assegure ampla defesa, facultada a submissão da medida ao Conselho Superior da

Polícia Civil.

Parágrafo único - A remoção a que se refere o “caput” independe da existência de

vaga no quadro de distribuição de pessoal da Polícia Civil.
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Art. 116 - É assegurado ao policial civil, quando comprovar não ter sido o autor da

infração  disciplinar,  o  direito  de  revisão  do  ato  de  remoção,  com  a  consequente

percepção dos auxílios correspondentes, nos termos desta lei  complementar, caso

requeira, formalmente, a lotação na unidade de origem.

Art.  117  -  A  remoção  de  Delegado  de  Polícia,  de  ofício,  por  conveniência  e

oportunidade  ou  por  necessidade  administrativa,  no  interesse  do  serviço  policial,

quando realizada pelo Chefe da Polícia Civil no exercício de competência delegada,

somente ocorrerá se aprovada a proposta de remoção por maioria dos membros do

Órgão Especial do Conselho Superior da Polícia Civil.

Art. 118 - À Chefia da Polícia Civil atribui-se a motivação e a fundamentação do ato

de  remoção  de  ofício  do  policial  civil,  por  conveniência  e  oportunidade  ou  por

necessidade administrativa, no interesse do serviço policial.

Art. 119 - É vedada a remoção de ofício de policial civil durante o gozo de férias

regulamentares ou férias-prêmio.

Parágrafo único - O policial civil poderá ser removido para a unidade de recursos

humanos  da  Polícia  Civil,  em  casos  de  licença,  afastamento  ou  disposição  que

inviabilize o exercício pleno das atividades por período superior a cento e oitenta dias.

Art. 120 - A distribuição de policial civil no âmbito interno de atuação da unidade

policial, no mesmo Município em que se encontra em exercício, pode ser determinada

pelo seu titular e não implica remoção.

CAPÍTULO IV

DO REGIME DO TRABALHO POLICIAL CIVIL

Art.  121  -  Os  ocupantes  de  cargos  das  carreiras  policiais  civis  sujeitam-se  ao

regime do trabalho policial civil, que se caracteriza:

I - pela prestação de serviço em condições adversas de segurança, cumprimento de

horários  regulares  e  irregulares,  sujeito  a  plantões  noturnos  e  a  convocações  a

qualquer hora e dia, inclusive durante o repouso semanal e férias;

II  -  pelo  dever  de  imediata  atuação,  em  todo território  do  Estado,  sempre  que

presenciar a prática de infração penal, independentemente da carga horária semanal

de  trabalho,  do  repouso  semanal  e  férias,  respeitadas  as  normas  técnicas  de

segurança;
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III - pela realização de diligências policiais em qualquer região do Estado ou fora

dele.

§ 1º - Na hipótese do inciso II deste artigo, diante da impossibilidade de atuação

decorrente  de  condições  adversas,  por  exposição  a  risco  desproporcional  à

incolumidade do policial  civil  ou  de terceiros,  deverá aquele acionar  apoio para o

atendimento do evento.

§ 2º - A prestação de serviço em regime de plantão implica:

I - o efetivo exercício das funções do cargo ocupado pelo policial civil em atividades

de competência da Polícia Civil;

II  -  o  prévio aviso a respeito da escala de plantão que deve ser cumprida pelo

policial civil;

III - o descanso interjornada, imediato e subsequente, pelo período mínimo de doze

horas;

IV - o cumprimento de carga horária semanal de trabalho de quarenta horas.

§ 3º - O período em trânsito para a realização de diligências policiais em localidade

diversa  da  lotação  do  policial  civil,  em  qualquer  região  do  Estado  ou  fora  dele,

considera-se como tempo efetivamente trabalhado.

CAPÍTULO V

DAS LICENÇAS E DOS AFASTAMENTOS

SEÇÃO I

DAS LICENÇAS

Art. 122 - Conceder-se-á licença: 

I - para tratamento de saúde; 

II - por motivo de doença em pessoa da família; 

III - por motivo de maternidade; 

IV - por motivo de paternidade; 

V - por acidente em serviço; 

VI - para tratar de interesses particulares, pelo prazo máximo de dois anos; 

VII - para exercer mandato eletivo em diretoria de entidade sindical representativa

de  carreiras  policiais  civis,  constituída  na  forma  da  legislação,  pelo  período  do

mandato; 
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§ 1º - Não será permitido, na hipótese prevista no inciso VI, a licença de policial civil

submetido a processo administrativo disciplinar, que esteja em estágio probatório ou

que reúna as condições previstas para aposentadoria. 

§ 2º - A licença prevista no inciso VI não será considerada como efetivo exercício e

dar-se-á sem remuneração.

§ 3º - A licença prevista no inciso VII será considerada como de efetivo exercício

das funções e dar-se-á sem prejuízo da percepção da remuneração. 

Art. 123 - A licença para tratamento de saúde será concedida a pedido do policial

civil  ou  de  ofício,  sem  prejuízo  da  remuneração,  sendo  indispensável  a  perícia

médica. 

§ 1º - O policial civil licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a

qualquer atividade remunerada. 

§ 2º - A licença para tratamento de saúde depende de perícia médica, inclusive para

o caso de prorrogação. 

§ 3º - É considerada prorrogação a licença concedida dentro do prazo de sessenta

dias do término da anterior.

§ 4º - O policial  civil  que, no curso de doze meses imediatamente anteriores ao

requerimento de nova licença, houver se licenciado para tratamento de saúde por

período contínuo ou descontínuo de três meses deverá submeter-se à verificação de

invalidez. 

§  5º  -  Declarada  a  incapacidade  definitiva  para  o  serviço,  o  policial  civil  será

afastado  de  suas  funções  e  aposentado,  ou,  se  considerado  apto,  reassumirá  o

exercício das funções imediatamente ou ao término da licença. 

Art. 124 - O policial civil acometido por doença grave definida em portaria ministerial

ou  legislação  específica  será  compulsoriamente  licenciado,  com  remuneração

integral. 

Art. 125 - A licença será convertida em aposentadoria ao implementar o prazo de

dois anos ininterruptos de sua concessão, prazo que poderá ser reduzido quando

assim  opinar  a  junta  médica,  por  considerar  definitiva  para  o  serviço  público  a

invalidez do policial civil. 

Art. 126 - A licença por motivo de doença em pessoa da família será concedida,
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com  vencimentos  integrais,  pelo  prazo  máximo  de  trinta  dias,  sendo  admitida  a

prorrogação,  sem  remuneração,  por  até  cento  e  oitenta  dias,  não  renovável  no

período de doze meses após a sua concessão. 

§ 1º - A licença a que se refere o “caput” somente será concedida se a assistência

direta do policial civil for indispensável e não puder ser dada simultaneamente com o

exercício do cargo. 

§ 2º - O requerimento da licença por motivo de doença em pessoa da família deverá

ser instruído com laudo expedido por junta médica oficial. 

§ 3º - Considera-se, para o efeito deste artigo, como pessoa da família, cônjuge ou

companheiro,  pais,  madrasta ou  padrasto,  filhos,  enteados,  menor  sob guarda ou

tutela, ou pessoa que viva sob a dependência econômica comprovada do policial civil

e que mantenha com este vínculo de parentesco civil ou afim. 

Art.  127  -  Será  concedida  licença  por  acidente  em  serviço,  sem  prejuízo  da

remuneração, pelo prazo máximo de dois anos, observado o seguinte: 

I - configura acidente em serviço o dano físico ou mental que se relacione, mediata

ou imediatamente, com as funções exercidas; 

II - equipara-se ao acidente em serviço o dano decorrente de agressão sofrida no

exercício funcional, bem como o dano sofrido em trânsito a ele pertinente; 

III  -  caso  o  acidentado  em  serviço  necessite  de  tratamento  especializado  não

disponível em instituição pública, poderá ter tratamento em instituição privada à conta

de recursos da Polícia Civil, desde que recomendado por junta médica oficial; 

IV - a prova do acidente deverá ser feita no prazo de trinta dias contado de sua

ocorrência,  prorrogável  quando  as  circunstâncias  o  exigirem,  na  forma  de

regulamento. 

Parágrafo  único  -  Aplicam-se à  licença  por  acidente  em serviço  as  disposições

pertinentes à licença para tratamento de saúde. 

Art. 128 - A caracterização da licença por acidente em serviço ou para tratamento

de saúde será procedida, obrigatoriamente, por perícia médica. 

Parágrafo único - Na hipótese de invalidez permanente para fins de percepção de

proventos, a caracterização da licença por acidente em serviço ou para tratamento de

saúde será procedida por junta médica composta de três membros, nos termos desta
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lei complementar.

SEÇÃO II

DOS AFASTAMENTOS

Art. 129 - O policial civil poderá afastar-se das funções do cargo para: 

I - concorrer a cargo público eletivo; 

II - exercer cargo público eletivo; 

III - atender a entidades públicas ou exercer a direção de órgão da administração

pública, direta ou indireta, no âmbito Federal,  Estadual ou Municipal,  na forma de

regulamento; 

IV - aprimoramento profissional. 

§ 1º - Não será permitido o afastamento para as hipóteses enunciadas nos incisos

III  e  IV  quando  o  policial  civil  estiver  na  condição  de  acusado  em  processo

administrativo  disciplinar,  ou  reunir  os  requisitos  para  a  aposentadoria,  ou  se

encontrar em estágio probatório.

§  2º  -  O  afastamento  previsto  no  inciso  I   será  considerados  como de  efetivo

exercício  das  funções  e  dar-se-á  sem  prejuízo  da  remuneração,  na  forma  da

legislação eleitoral. 

§  3º  -  O  afastamento  previsto  no  inciso  II  seguirá  o  disposto  no  art.  26  da

Constituição Estadual, observando o seguinte:

I - caberá ao Conselho Superior de Polícia Civil deliberar sobre a compatibilidade de

horários; e 

II - é vedada a nomeação ou designação do policial civil para cargo comissionado

da PCMG. 

§ 4º - O afastamento previsto no inciso III poderá implicar, conforme dispuser o ato,

a percepção exclusiva dos vencimentos e das vantagens da função pública a ser

exercida. 

Art.  130  -  Sem  qualquer  prejuízo,  mediante  apresentação  de  documento

comprobatório, poderá o policial civil afastar-se do serviço por oito dias consecutivos,

por razões de:

I - casamento; e

II  -  falecimento do cônjuge ou companheiro,  pais,  madrasta ou padrasto,  filhos,
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enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. 

Parágrafo  único  -  Os  afastamentos  de  que  trata  o  “caput”  dar-se-ão  mediante

comunicação do policial civil ao Delegado de Polícia ou titular de unidade a que esteja

subordinado, exigindo-se antecedência quando por motivo de casamento. 

Art. 131 - O afastamento para aprimoramento profissional do policial civil, ocorrerá

sem prejuízo da remuneração e se dará nos termos de regulamento.

§  1º  -  O afastamento previsto no  “caput”  obriga  ao  atendimento  dos interesses

institucionais,  à  apresentação  de  relatório  circunstanciado  e  de  certificados  que

comprovem as atividades desenvolvidas. 

§  2º  -  O  policial  civil  que  não  comprovar  o  aproveitamento  da  atividade

desempenhada, na forma do § 1º, nos trinta dias subsequentes ao seu término, fica

obrigado  a  ressarcir  o  Estado  da  importância  despendida  com  o  aprimoramento

profissional, inclusive com o custeio da viagem, em conformidade com o disposto em

regulamento. 

§ 3º - O policial civil que tenha se afastado das funções para estudo, especialização

ou aperfeiçoamento, sem prejuízo da remuneração, com ou sem ônus para a Polícia

Civil,  ficará  obrigado  a  prestar  serviços  por  período  proporcional  à  duração  do

afastamento, no mínimo, por mais três anos ou a ressarcir o Estado da importância

despendida, inclusive com o custeio da viagem, em conformidade com o disposto em

regulamento. 

Art. 132 - O policial civil afastado não pode exercer nenhuma de suas funções, ou

outra, pública ou particular, diversa da que motivou o ato, sob pena de cassação e do

imediato retorno às atividades. 

CAPÍTULO VI

DA APOSENTADORIA, DOS PROVENTOS E DAS PENSÕES

SEÇÃO I

DA APOSENTADORIA

Art. 133 - O policial civil será aposentado: 

I - compulsoriamente; 

II - voluntariamente; 

III - por invalidez. 
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§ 1º  -  A aposentadoria  compulsória  de  policial  civil  ocorre aos setenta  anos de

idade, nos termos da Constituição da República. 

§ 2º - É adotado regime especial de aposentadoria, nos termos do art. 40, § 4º,

incisos II  e  III,  da Constituição da República, para o policial  civil,  cujo exercício é

considerado atividade de risco. 

§ 3º - A aposentadoria por invalidez será sempre precedida de licença por período

não excedente  a dois  anos,  salvo quando o  laudo médico concluir,  anteriormente

àquele prazo, pela incapacidade definitiva para o serviço. 

Art. 134 - O policial civil será aposentado voluntariamente, independentemente da

idade: 

I - se homem, após trinta anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, vinte

anos de efetivo exercício nos cargos das carreiras policiais civis; 

II - se mulher: 

a) após trinta anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, vinte anos de

efetivo exercício nos cargos das carreiras policiais civis;

b) após vinte e cinco anos de contribuição e de efetivo exercício nos cargos das

carreiras policiais civis. 

§ 1º - Considera-se no efetivo exercício nos cargos das carreiras policiais civis: 

I - a execução de funções de cargo comissionado da Polícia Civil para o qual tenha

sido nomeado ou designado o policial civil, em todo órgão ou unidade da Polícia Civil;

II - o exercício de atividades pelo policial civil em razão de ato de disposição para os

órgãos mencionados no § 2º do art. 70. 

§ 2º - Para a obtenção do prazo mínimo de efetivo exercício nos cargos de carreira

policial  civil  poderá  ser  considerado  o  tempo  de  serviço  prestado  como  militar

integrante dos Quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado

de Minas Gerais. 

SEÇÃO II

DOS PROVENTOS

Art. 135 - O policial civil, ao ser aposentado, perceberá provento: 

I - integral: 

a) se contar com tempo para a aposentadoria especial; 
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b)  se  for  julgado,  mediante  laudo  de  junta  médica  oficial,  incapaz  para  o

desempenho  de  suas  atividades,  em  decorrência  de  acidente  no  serviço  ou  por

moléstia profissional ou alienação mental, cegueira, estados avançados da doença de

Paget (osteíte deformante),  paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,

esclerose múltipla, hanseníase, tuberculose ativa, nefropatia grave, contaminação por

radiação,  síndrome de  imunodeficiência  adquirida,  fibrose  cística  (mucoviscidose),

doença de Parkinson, neoplasia maligna, espondiloartrose ancilosante, hepatopatia

grave ou doença que o invalide inteiramente, qualquer que seja o tempo de serviço; 

II - proporcional, à razão de tantas quotas de 1/30 (um trinta avos) do vencimento

básico quantos forem os anos de serviço, nos demais casos.

SEÇÃO III

DA PENSÃO ESPECIAL

Art.  136  -  À  família  do  policial  que  falecer  em  consequência  de  acidente  no

desempenho de suas funções ou de ato por ele praticado no estrito cumprimento do

dever é assegurada pensão especial, que não poderá ser inferior ao vencimento e

demais vantagens que percebia à época do evento. 

Parágrafo único - A pensão especial de que trata o “caput” será sempre reajustada

nas mesmas bases do reajustamento que for  concedido à remuneração do cargo

equivalente. 

Art.  137  -  Disposições  relativas  à  concessão  de  pensão  especial  e  seus

beneficiários serão tratadas em lei específica.

TÍTULO V

DO ESTATUTO DISCIPLINAR

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 138 - O Estatuto Disciplinar da PCMG compreende os deveres, as proibições, a

apuração  de  infrações  disciplinares,  o  processo  administrativo,  as  infrações  e  as

penalidades disciplinares aplicáveis aos integrantes das carreiras policiais civis. 

CAPÍTULO II

DOS PRECEITOS ÉTICOS

Art. 139 - O policial civil obedecerá aos seguintes preceitos éticos que norteiam o
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estatuto disciplinar: 

I - servir e proteger o cidadão e a sociedade como preceito fundamental; 

II - preservar a ordem e contribuir com a diminuição da violência; 

III - promover, respeitar e fazer respeitar os direitos e garantias fundamentais; 

IV - desenvolver e pautar suas atividades e decisões com isenção; 

V - ter comprometimento com o aprimoramento técnico-profissional; 

VI - ter a verdade e a responsabilidade como fundamentos do exercício da atividade

policial civil; 

VII  -  observar  e  fazer  cumprir  a  competência  dos  órgãos  e  as  atribuições  dos

policiais civis estabelecidas na legislação. 

Parágrafo único - Sem prejuízo do disposto neste capítulo e no Estatuto Disciplinar

instituído por esta lei complementar, o Chefe do Poder Executivo editará o Código de

Ética e Conduta dos Integrantes da Polícia Civil.

CAPÍTULO III

DOS DEVERES

Art. 140 - São deveres do policial civil: 

I - exercer o poder de polícia na defesa, na garantia e na promoção de direitos; 

II  -  desempenhar  suas  funções  com ética,  assiduidade,  pontualidade,  discrição,

moderação, honestidade, imparcialidade e lealdade às instituições; 

III - respeitar e cumprir a hierarquia funcional, bem como observar e fazer observar

os atos normativos e as ordens superiores que não sejam manifestamente ilegais; 

IV - cumprir as funções, os preceitos, os princípios e as diretrizes da PCMG; 

V - comparecer regularmente, durante o horário do expediente, com pontualidade, à

sede do órgão ou unidade em que atue e exercer as atribuições de seu cargo; 

VI - frequentar, quando matriculado, cursos oficiais para fins de habilitação técnico-

profissional, formação, aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos; 

VII  -  ter  irrepreensível  conduta  profissional  e  pautar  a  conduta  funcional  pelo

prestígio do serviço policial civil e pela dignidade das funções policiais civis; 

VIII  -  desempenhar,  com  zelo,  presteza,  eficiência  e  produtividade,  dentro  dos

prazos,  os  serviços a seu cargo e os que,  por  determinação superior,  lhes sejam

atribuídos; 
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IX - comunicar expressamente ao superior imediato as irregularidades de que tiver

conhecimento e a prática de transgressão disciplinar; 

X - tratar as pessoas com urbanidade, cordialidade e cortesia, sem preferência; 

XI - prestar as informações solicitadas pelo cidadão, ressalvadas as protegidas por

sigilo, e atender prontamente a requerimento para expedição de certidões e demais

documentos, visando à defesa de direito; 

XII - manter sigilo funcional quanto à matéria dos procedimentos e serviços em que

atuar,  especialmente  quanto  a  despachos,  decisões  e  medidas  adotadas,  ou  que

deles tiver conhecimento em decorrência do cargo ou função; 

XIII  -  identificar-se  nos  atos  e  operações  oficiais  que  realizar,  quando  as

circunstâncias  o  exigirem,  com  a  indicação do  cargo,  da  classe,  da  função  e  da

unidade de exercício; 

XIV - informar, ao superior hierárquico, endereço residencial e número de telefone

em que pode ser encontrado; 

XV -  sugerir  ao superior  imediato providências  para a melhoria dos serviços no

âmbito de sua atuação; 

XVI - apresentar relatório de atividade desenvolvida, por ato de ofício e quando

demandado pelo superior; 

XVII  -  integrar  comissão  de  processo  administrativo  disciplinar,  sempre  que

designado; 

XVIII  -  zelar  pela  guarda,  economia  e  conservação  de material,  equipamento  e

demais bens que receber em razão do exercício da função; 

XIX - manter atualizados seus dados cadastrais no sistema de pessoal; 

XX - apresentar-se adequadamente trajado em serviço, salvo quando o contrário

impuser a situação ou decorrer de operações policiais civis; 

XXI - manter-se atualizado sobre as normas aplicáveis às atividades da PCMG,

bem como difundir as diretrizes superiores; 

XXII - residir na circunscrição perante a qual exerça suas funções, salvo quando

designado para unidade sediada na Região Metropolitana de Belo Horizonte e em

Municípios  definidos  em  decreto,  ou  quando  designado  para  exercer,

temporariamente, suas funções em unidade diversa da sua lotação; 
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XXIII  -  apresentar-se  à  unidade  setorial  de  pessoal  indicada,  dentro  do  prazo

estabelecido,  quando  do  término  da  disponibilidade  ou  da  licença  para  tratar  de

interesse  particular,  independentemente  de  prévia  comunicação,  ressalvados  os

casos previstos em lei; 

XXIV - entregar declaração de seus bens e valores à unidade competente, quando

do início e término do exercício em qualquer cargo ou função; 

XXV - comparecer em reunião, quando convocado pelo superior hierárquico; 

XXVI - participar de comemorações cívicas e outras, quando convocado; 

XXVII - adotar medidas antecipatórias que, diante da certeza ou probabilidade de

dano, evitem prejuízos à Administração e aos cidadãos, concretizando as exigências

de prevenção e precaução na seara pública;

XXVIII - promover a apuração imediata de irregularidades que sejam levadas ao

seu conhecimento,  respeitados os limites das competências previstas  em lei  e as

garantias constitucionais. 

CAPÍTULO IV

DA RESPONSABILIDADE

Art. 141 - Pelo exercício irregular da função pública o policial civil responde civil,

penal e administrativamente. 

Parágrafo único - O afastamento, a licença e a disposição funcional não isentam o

policial civil de responsabilidade, nem impedem a responsabilização administrativa de

competência da Corregedoria-Geral de Polícia Civil. 

Art. 142 - A responsabilidade civil e a responsabilidade administrativa decorrem de

ato  omissivo  ou  comissivo,  doloso  ou  culposo,  praticado  pelo  policial  civil  no

desempenho do cargo ou função.

Art. 143 - A legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do

dever  legal  e  o  exercício  regular  do  direito,  quando  comprovados,  excluem  a

responsabilidade  administrativa,  salvo  nos  casos  de  excesso,  imoderação  ou

desproporcionalidade, culposos ou dolosos, na conduta do policial civil. 

CAPÍTULO V

DAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES

SEÇÃO I
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DAS ESPÉCIES DE TRANSGRESSÕES

Art. 144 - Considera-se transgressão disciplinar toda ação ou omissão contrária às

disposições legais e aos deveres funcionais. 

Art. 145 - As transgressões disciplinares são: 

I - penais quando possuem definição idêntica ou correspondente à da lei  para o

ilícito penal ou que a ela possam se adequar; ou 

II  -  puras quando resultam de desvio de conduta, exclusivamente administrativo,

sem adequação à definição contida na lei para o ilícito penal. 

SEÇÃO II

DA CLASSIFICAÇÃO DAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES

Art.  146 -  As transgressões disciplinares são classificadas em leves, médias ou

graves. 

Art. 147 - São transgressões disciplinares de natureza leve: 

I - retirar, sem prévia autorização da autoridade competente, documento ou objeto,

que esteja sob sua responsabilidade, da repartição policial, salvo para atividades que

motivadamente assim o exigirem; 

II  -  deixar  de comparecer  ou atrasar-se,  injustificadamente,  para o serviço,  sem

permissão de superior imediato; 

III  -  ausentar-se  do  serviço  durante  o  expediente,  sem  autorização  do  superior

imediato; 

IV - recusar-se, injustificadamente, a ser submetido à inspeção médica determinada

por autoridade competente, nos casos previstos em lei; 

V - recusar fé a documentos públicos; 

VI  -  promover  ou  praticar,  de  qualquer  forma,  mercancia  ou  outros  negócios

econômicos no ambiente de trabalho; 

VII - deixar de comunicar ao superior imediato, ou a outro, na ausência daquele,

qualquer informação que tiver sobre fato que possa causar comoção ou repercussão

negativa para a PCMG, logo que tiver conhecimento; 

VIII - permutar serviço ou turno de trabalho sem autorização do superior imediato; 

IX - dificultar ao servidor ou ao policial civil de hierarquia inferior a apresentação ou

o recebimento de representação, petição ou notícia que pretenda oficializar; 
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X -  deixar  de  se  apresentar,  sem motivo  justificado,  à  unidade  para  a  qual  foi

designado ou removido, nos prazos regulamentares; 

XI  -  não  se  apresentar  para  o  trabalho,  sem  justo  motivo,  ao  final  de  licença,

afastamento, disposição, suspensão, férias ou dispensa do serviço, ou ainda depois

de tomar conhecimento de que qualquer um deles terminou ou foi cassado; 

XII - discutir ou provocar discussões por meio da imprensa a respeito de assuntos

policiais, com repercussão negativa para a PCMG, sem estar devidamente autorizado

pelos superiores hierárquicos; 

XIII  -  deixar  de  atender,  imediatamente,  à  convocação  de  Delegado  de  Polícia

competente  ou  superior  imediato,  bem  como  de  prestar-lhe  as  informações

solicitadas; 

XIV - portar-se de modo inconveniente ou sem postura respeitável,  em qualquer

local, quando conhecida a sua condição de policial civil; e 

XV - deixar de comunicar ao superior hierárquico número de telefone e endereço

residencial em que pode ser encontrado. 

Art. 148 - São transgressões disciplinares de natureza média: 

I  -  referir-se de modo depreciativo, em informação,  parecer  ou despacho,  sobre

autoridades e atos da administração pública, podendo, porém, em trabalho assinado,

criticá-los do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço; 

II - adotar postura incompatível com a dignidade do cargo ou com o prestígio das

funções de competência da PCMG; 

III - cobrar, culposamente, fiança em desacordo com o estabelecido na legislação; 

IV - modificar sistema de informação ou programa de informática, sem autorização

ou solicitação de autoridade competente; 

V  -  lançar,  alterar  ou  excluir,  culposamente,  em  livros,  em  documentos  ou  em

sistemas  informatizados  oficiais,  dados  errôneos,  incompletos,  indevidos  ou  que

possam induzir a erro; 

VI - publicar, divulgar ou concorrer para a publicação ou divulgação, sem a devida

autorização  da  autoridade  competente,  pela  mídia  ou  qualquer  outro  meio  de

comunicação, de documentos oficiais, ainda que não classificados com grau de sigilo,

ou  de fatos ocorridos na unidade policial  que possam desprestigiar  a imagem da
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PCMG; 

VII  -  deixar  de  cumprir  ordem,  escrita  ou  verbal,  de  superior  hierárquico,  salvo

quando contrária a disposição legal; 

VIII - faltar com a verdade no exercício da função policial civil; 

IX - utilizar-se, para qualquer fim, do anonimato vedado constitucionalmente; 

X  -  concorrer  para  a discórdia  ou a desarmonia  entre  policiais,  mesmo que de

outras instituições, ou provocar inimizade entre eles; 

XI - simular doença para esquivar-se do cumprimento do serviço policial; 

XII - utilizar qualidade ou posição hierárquica diversas daquela que efetivamente lhe

corresponde; 

XIII - dirigir-se ou referir-se a superior hierárquico, a subordinado ou a autoridades

públicas de modo desrespeitoso; 

XIV - negligenciar, de maneira injustificada, o cumprimento de obrigações inerentes

a qualquer procedimento investigatório em que deva desempenhar suas funções; 

XV - indicar ou insinuar nomes de advogados para assistir pessoa que figure em

inquérito policial, auto de prisão em flagrante ou qualquer outro procedimento de sua

competência; 

XVI - atentar contra a moral e os bons costumes, no exercício de suas funções, com

palavras, por meio escrito ou verbal, gestos ou ações; 

XVII - publicar, ou contribuir para que sejam publicados, fatos ou documentos que

atentem contra a disciplina ou que possam concorrer para o desprestígio da PCMG

ou  de  qualquer  outro  órgão  público,  bem  como  externar,  publicamente,  sem  a

necessária permissão, opiniões sobre assunto que os envolvam; 

XVIII - recusar-se a exercer função do cargo em que se encontra investido para

evitar risco pessoal; 

XIX - elaborar, em caráter particular,  parecer, laudo ou trabalho técnico-científico

destinado a fazer prova em procedimento policial, processo penal ou administrativo,

ainda que sem remuneração; 

XX -  apresentar-se para o serviço,  reiterada e injustificadamente,  com trajes  ou

calçados  inadequados,  em  desobediência  ao  padrão  indumentário  oficialmente

instituído; 
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XXI - participar de gerência ou administração de empresa comercial,  ou exercer

comércio, exceto na qualidade de acionista, quotista ou comanditário, na forma da lei;

XXII - proceder de forma desidiosa no trabalho e executar de forma insatisfatória,

intencionalmente ou por falta de atenção, qualquer instrução ou serviço de que for

incumbido; 

XXIII  -  deixar  de  prestar  informação  em  procedimento  administrativo,  quando

regularmente intimado, ou de atender à convocação da autoridade correcional ou de

seus representantes, salvo por motivo justificado; 

XXIV -  deixar  de levar ao conhecimento da autoridade policial  competente, pelo

meio  hierárquico adequado,  representação,  petição ou qualquer  outra  notícia  que

houver recebido, se não for de sua competência a adoção das medidas decorrentes;

XXV - empregar, em qualquer expediente oficial, expressões ou termos injuriosos,

exceto  quando  se  tratar  de  narração  de  eventos  de  que  tomou  conhecimento,

necessária à instrução da apuração de infração penal ou administrativa; e 

XXVI  -  praticar,  em  serviço  ou  em  decorrência  deste,  ofensas  verbais  contra

agentes públicos ou terceiros, salvo em legítima defesa;

Art. 149 - São transgressões disciplinares de natureza grave: 

I  -  exercer  outro  cargo,  emprego  ou  função  pública,  salvo  se  de  magistério,

observado o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição da República; 

II - exercer atividade político-partidária, ressalvados a licença para o exercício de

cargo eletivo e o afastamento para a ele concorrer; 

III - exigir, solicitar ou receber, direta ou indiretamente, sob qualquer pretexto, em

razão do cargo ou função, propina, comissão ou outra vantagem indevida de qualquer

espécie ou presente, em benefício próprio ou de terceiro,  ou aceitar  promessa de

recompensa; 

IV - praticar a usura sob qualquer de suas formas; 

V - conceder ou receber, dolosa e indevidamente, diárias integrais ou parciais; 

VI - utilizar pessoal, empregar material ou quaisquer bens do Estado em proveito

particular;

VII - omitir-se na apuração de transgressão disciplinar ou, não sendo competente

para a investigação, deixar de comunicá-la à autoridade competente, no menor prazo
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possível; 

VIII  -  dar  causa  a  investigação  e  a  procedimento  administrativo  contra  agente

público,  imputando-lhe  infração  penal  ou  transgressão  disciplinar  de  que  o  sabe

inocente; 

IX  -  fazer  uso ou ceder  a terceiros,  indevidamente,  documento  funcional,  arma,

ainda que particular, algema ou bens do Estado; 

X - pedir, por empréstimo, dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de

interesse ou os tenham na repartição do policial civil, ou que estejam sujeitos à sua

fiscalização; 

XI  -  lançar,  alterar  ou  excluir,  dolosamente,  em  livros,  em  documentos  ou  em

sistemas  informatizados  oficiais,  dados  errôneos,  incompletos,  indevidos  ou  que

possam induzir a erro; 

XII  -  fazer,  diretamente  ou  por  intermédio  de  outrem,  transações  pecuniárias

envolvendo  assuntos  de  serviço,  bens  do  Estado  ou  artigos  de  uso  restrito  ou

proibido; 

XIII - praticar qualquer ato de advocacia administrativa; 

XIV - aplicar, indevidamente, dinheiro público ou particular de que tiver a posse em

razão de suas funções; 

XV  -  abandonar  o  cargo  em  decorrência  da  ausência  ao  serviço,  sem  causa

justificada, intencionalmente, por mais de trinta dias consecutivos; 

XVI - ausentar-se do serviço, sem causa justificada, por mais de trinta dias, não

consecutivos, no período de doze meses; 

XVII - exercer o policial civil qualquer atividade remunerada no período em que se

encontrar  licenciado  para  tratamento  de  saúde,  salvo  quando  compatível  com  a

exercida em hipótese de acúmulo lícito de funções; 

XVIII - praticar infração penal contra a fé pública e a administração pública; 

XIX - lesar dolosamente o patrimônio do Estado; 

XX - praticar qualquer fato típico penal que, por sua natureza, seja incompatível

com o exercício da função policial;

XXI  -  apresentar  declaração falsa  para  a  obtenção  de qualquer  benefício,  sem

prejuízo da responsabilidade civil e criminal;
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XXII - revelar fato, senha ou informação de natureza sigilosa de que tenha ciência

em razão de suas funções;

XXIII  -  delegar  a  particular  o  exercício  de  funções  da  PCMG,  sem  expressa

permissão legal;

XXIV  -  não  adotar  providências  em  relação  a  qualquer  fato  que  seja  de  sua

responsabilidade  intervir,  por  lei  ou  regulamento,  salvo  o  caso  de  suspeição,

previamente comprovado e justificado;

XXV - permitir ou determinar que policial civil ou servidor de carreira administrativa

da PCMG sob sua subordinação modifique o local de prestação de suas atividades,

sem as formalidades legais ou sem decisão expressa da autoridade competente; 

XXVI - abandonar o serviço para o qual tenha sido designado;

XXVII - permitir que presos conservem em seu poder instrumentos ou objetos que

possam  causar  danos  às  dependências  em  que  estejam  custodiados,  feri-los  ou

produzir lesões em terceiros;

XXVIII - omitir-se nos cuidados com a integridade física ou moral de preso sob sua

custódia;

XXIX - prevalecer-se abusivamente da condição de policial;

XXX - negligenciar a guarda de documentos, objetos ou valores que recebeu em

decorrência de serviço ou em razão dele, possibilitando que se danifiquem, extraviem

ou sejam subtraídos por outrem;

XXXI - tornar público, por qualquer meio, dependência de unidade policial, com a

finalidade de vulnerabilizar a sua segurança ou de desprestigiar a imagem da PCMG;

XXXII - ordenar ou executar  medida privativa de liberdade sem as formalidades

previstas em lei;

XXXIII - disparar arma de fogo ou arma não letal, sem necessidade, em serviço ou

fora dele, de forma a gerar perigo;

XXXIV - constranger ilegalmente ou assediar moralmente, agente público ou não,

bem como ofendê-lo  quanto  à  sua orientação sexual  ou  praticar  qualquer  ato  de

discriminação, tais como de gênero, raça, crença ou religião; 

XXXV  -  desrespeitar,  ofender  ou  faltar  com  urbanidade,  isenção,  cordialidade,

cortesia e tratamento igualitário  em relação a qualquer pessoa que compareça na
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unidade policial civil para atendimento a respeito de serviços públicos;

XXXVI  -  apresentar-se  ao  trabalho  com  sinais  de  embriaguez,  ingerir  bebidas

alcoólicas quando em serviço, ou fazer  uso de substância ilícita  capaz de causar

dependência física ou psíquica; 

XXXVII  -  valer-se  do  cargo  para  lograr  proveito  pessoal  ou  de  outrem,  em

detrimento da dignidade da função;

XXXVIII - dificultar, retardar ou, de qualquer modo, frustrar, influenciar ou concorrer

para que não seja cumprida ordem legal da autoridade competente, bem como opor

resistência  injustificada  à  tramitação  de  documento,  processo  ou  execução  de

serviço;

XXXIX - atuar como procurador ou intermediário junto às instituições públicas do

Estado  de  Minas  Gerais,  salvo  quando  se  tratar  de  remuneração,  benefícios

previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau e de cônjuge ou

companheiro; 

XL - deixar de pagar dívidas legítimas ou assumir compromissos superiores às suas

possibilidades financeiras, utilizando-se indevidamente da sua condição de policial

civil, comprometendo a PCMG; 

XLI - exibir-se em público, habitualmente, com pessoas que, notoriamente, sejam

autores de ilícitos penais, exceto em razão de serviço; 

XLII  - coagir  ou aliciar  agente público à prática de atos contrários aos preceitos

éticos e aos deveres do cargo; e 

XLIII - coagir agente público a filiar-se a associação profissional ou sindical, ou a

partido político; e 

XLIV  -  participar  de  diretoria,  gerência,  administração,  conselho  técnico  ou

administrativo de empresa ou sociedade privada: 

a) prestadora de serviço público; 

b)  fornecedora  de  equipamento  ou  material  de  qualquer  natureza  ou espécie  a

qualquer órgão ou entidade estadual; 

c) de consultoria técnica que execute projetos e estudos, inclusive de viabilidade,

para órgãos e entidades públicas; 

Parágrafo único - A vedação a que se refere o inciso XLIV não se aplica ao caso de
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participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em

que o Estado detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em

sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros. 

SEÇÃO III

DA COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADES

Art. 150 - São competentes para a aplicação das penalidades previstas nesta lei

complementar: 

I - o Governador do Estado, em qualquer caso; 

II - o Chefe da Polícia Civil, até a de suspensão por noventa dias; 

III - a Câmara Disciplinar e o Órgão Especial do Conselho Superior da PCMG, bem

como o Corregedor-Geral de Polícia Civil,  até a de suspensão por setenta e cinco

dias; 

IV  -  os  Delegados-Gerais  de  Polícia  do  Conselho  Superior  da  PCMG  e  o

Superintendente  de  Polícia  Técnico-Científica,  observado  o  inciso  III,  até  a  de

suspensão por sessenta dias; 

V - o Delegado-Geral de Polícia e o Médico-Legista ou Perito Criminal, de última

classe da carreira, designado adjunto de integrante do Conselho Superior da Polícia

Civil, bem como Corregedores Auxiliares, Diretores de Departamento de Polícia Civil,

Diretores de Institutos e Delegados Regionais de Polícia Civil, até a de suspensão por

trinta dias; e 

VI - os demais Delegados de Polícia, de qualquer classe, até a de suspensão por

dez dias. 

Art.  151 -  A aplicação  da sanção cabível  será  feita  pela  última  autoridade  que

determinou  a  instauração  do  processo  ou  sindicância,  nos  limites  da  sua

competência,  ainda  que  o  transgressor  não  mais  esteja  sob  sua  subordinação

hierárquica direta. 

SEÇÃO IV

DAS PENALIDADES DISCIPLINARES

Art. 152 - São penalidades disciplinares: 

I - repreensão; 

II - suspensão; 
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III - multa; 

IV - demissão; e 

V - cassação de aposentadoria. 

Art. 153 - A pena de repreensão será aplicada no caso de transgressão de natureza

leve,  salvo quando houver reincidência ou qualquer das circunstâncias agravantes

previstas no § 2º do art. 164. 

Art.  154 -  A pena de  suspensão não  excederá  a  noventa  dias  e  observará  os

seguintes parâmetros:

I  -  até  cinco  dias  de  suspensão,  nos  casos  de transgressão de  natureza  leve,

observado o disposto no art. 153 e no inciso II deste artigo;

II  -  de seis  a trinta dias de suspensão,  nos casos de transgressão de natureza

média ou de reincidência de transgressão de natureza leve; e 

III  -  de  trinta  até  noventa  dias  de  suspensão,  nos  casos  de  transgressão  de

natureza grave, ressalvado o disposto no art. 156, ou de reincidência de transgressão

de natureza média. 

§ 1º - O policial  civil  da PCMG que for suspenso perderá todas as vantagens e

direitos decorrentes do exercício do cargo enquanto perdurar o período de suspensão

e, durante o prazo de reabilitação, não poderá ser promovido, qualquer que seja o

critério. 

§ 2º - A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá convertê-la em multa, à

razão de cinquenta por cento da remuneração diária do policial civil, hipótese em que

este ficará obrigado a permanecer em serviço e a executar suas funções. 

Art. 155 - A pena de multa não poderá ultrapassar a cinquenta por cento do valor de

um dia de remuneração nem será aplicada isoladamente. 

Art. 156 - Será imposta a pena de demissão quando ocorrer: 

I - crime contra a administração pública; 

II - abandono de cargo; 

III - inassiduidade habitual; 

IV - improbidade administrativa; 

V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição; 

VI - insubordinação grave em serviço; 
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VII - ofensa física, em serviço, com graves consequências, a agente público ou a

particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem; 

VIII - aplicação irregular de recurso público; 

IX  -  revelação de  informação sigilosa  da qual  teve  conhecimento  em razão do

cargo; 

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio público; 

XI - corrupção; 

XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; ou 

XIII  -  a prática de quaisquer das infrações previstas no artigo 149, com dolo ou

culpa grave, que gerem ou possam gerar danos de difícil ou impossível reparação ao

Estado ou a terceiros.

§  1º  -  Será  imposta  a  pena  de  demissão  no  caso  de  prática  reiterada  de

transgressões disciplinares, de qualquer natureza, que demonstre inadaptabilidade ao

regime disciplinar da Instituição ou incompatibilidade com este. 

§ 2º - Aplicar-se-ão as disposições relativas à penalidade de demissão no caso de

ingresso na Polícia Civil por meio de fraude ao concurso público ou prática de ato

ilícito.                                           

Art. 157 - Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou

funções públicas, a autoridade competente notificará o policial civil, por intermédio de

sua  chefia  imediata,  para  apresentar  opção  no  prazo  improrrogável  de  dez  dias,

contados  da  data  da  ciência,  e,  na  hipótese  de  omissão,  adotará  procedimento

sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo

disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases: 

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser composta

por dois policiais civis estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade

da transgressão objeto da apuração; 

II - instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório; e 

III - julgamento. 

§ 1º - A indicação da autoria a que se refere o inciso I do “caput” dar-se-á pelo nome

e matrícula do policial civil e a da materialidade, pela descrição dos cargos, empregos

ou funções públicas em situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de
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vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime

jurídico. 

§ 2º - A comissão lavrará, até três dias após a publicação do ato que a constituiu,

termo de indiciação em que serão transcritas as informações de que trata o § 1º, bem

como promoverá a citação pessoal  do indiciado,  ou por  intermédio de sua chefia

imediata, para, no prazo de cinco dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe

vista do processo na repartição. 

§ 3º - Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à

inocência ou à responsabilidade do policial civil, em que resumirá as peças principais

dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo

dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora, para julgamento. 

§ 4º - No prazo de cinco dias, contados do recebimento do processo, a autoridade

julgadora proferirá a sua decisão. 

§ 5º - A opção de que trata o “caput” realizada até o último dia de prazo para defesa

configurará boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de

exoneração do outro cargo. 

§ 6º - Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de

demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação

aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese

em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados. 

§ 7º - O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao

rito sumário não excederá trinta dias, contados da data de publicação do ato que

constituir  a  comissão,  admitida  a  sua prorrogação por  até quinze dias  quando as

circunstâncias o exigirem. 

Art. 158 - Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver

praticado, na atividade, falta punível com a demissão. 

Art. 159 - Configura abandono de cargo a ausência intencional do policial civil ao

serviço por mais de trinta dias consecutivos. 

Art.  160 -  Entende-se por  inassiduidade habitual  a  falta  ao  serviço,  sem causa

justificada, por trinta dias, descontinuadamente, durante o período de doze meses.

Art. 161 - Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também
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será  adotado o  procedimento  sumário  a  que se refere  o  art.  157,  observando-se

especialmente que: 

I - a indicação da materialidade dar-se-á: 

a)  na  hipótese  de  abandono  de  cargo,  pela  indicação  precisa  do  período  de

ausência intencional do policial civil ao serviço superior a trinta dias; 

b) no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço

sem causa justificada, por período igual ou superior a trinta dias descontinuadamente,

durante o período de doze meses; 

II  -  após  a  apresentação  da  defesa,  a  comissão  elaborará  relatório  conclusivo

quanto à inocência ou à responsabilidade do policial civil, em que resumirá as peças

principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de

abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior a trinta

dias, e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. 

SEÇÃO V

DAS CAUSAS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE INFLUENCIAM NO JULGAMENTO E NA

APLICAÇÃO DA PENALIDADE

Art.  162  -  A  tipificação  da  transgressão  será  realizada  por  aquele  que  for

competente para o julgamento, levando-se em conta o fato, suas circunstâncias e

consequências. 

Art. 163 - Influenciam no julgamento das transgressões disciplinares as seguintes

causas de justificação: 

I - motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado; ou 

II - ter sido cometida a transgressão: 

a) na prática de ação meritória; 

b) em estado de necessidade; 

c) em legítima defesa; 

d) em obediência a ordem superior, desde que manifestamente legal; 

e) no estrito cumprimento do dever legal; ou 

f) sob coação irresistível. 

Parágrafo único - Não haverá punição, quando for reconhecida qualquer causa de

justificação,  salvo  nos  casos  de  excesso,  imoderação  ou  desproporcionalidade,
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culposos ou dolosos, na conduta do policial civil. 

Art. 164 - Na aplicação da pena de suspensão serão considerados a natureza, a

gravidade,  os  motivos  determinantes  e  a  repercussão  da  infração,  os  danos

causados, a personalidade e os antecedentes do policial civil, o dolo ou o grau de

culpa, bem como as circunstâncias atenuantes e agravantes.

§ 1º - São circunstâncias atenuantes: 

I - ter prestado serviços relevantes; 

II  -  ter  o  policial  civil  confessado  espontaneamente  a  autoria  da  transgressão,

quando esta for ignorada ou imputada a outrem; 

III - ter o policial civil procurado diminuir as consequências da transgressão, antes

da sanção, reparando os danos; ou 

IV - ter sido cometida a transgressão: 

a) para evitar consequências mais danosas que a própria transgressão disciplinar; 

b) em defesa própria, de seus direitos ou de outrem, desde que não constitua causa

de justificação; 

c) por falta de experiência no serviço; ou 

d) por motivo de relevante valor social ou moral. 

§ 2º - São circunstâncias agravantes: 

I - prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões; 

II - reincidência de transgressões; 

III - concurso de duas ou mais pessoas; ou 

IV - cometimento da transgressão: 

a) em razão da execução do serviço; 

b) prevalecendo-se de autoridade hierárquica ou funcional; 

c) em público; 

d) com induzimento de outrem à prática de transgressões mediante concurso de

pessoas; 

e) com abuso de confiança inerente ao cargo ou função; 

f) por motivo egoístico ou para satisfazer interesse pessoal ou de terceiros; 

g) para acobertar erro próprio ou de outrem; ou 

h) com o fim de obstruir ou dificultar apuração administrativa, policial ou judicial, ou
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o esclarecimento da verdade. 

§ 3º - Considera-se reincidente o policial civil que, no período compreendido entre o

trânsito  em  julgado  da  decisão  punitiva  e  a  sua  reabilitação,  cometer  nova

transgressão disciplinar. 

Art.  165  -  O  policial  que,  de  forma  espontânea  e  oportuna,  até  o  julgamento,

colaborar  com  as  investigações,  de  forma  a  propiciar  a  apuração  do  fato,  das

circunstâncias e da autoria da transgressão, ainda que não confesse a sua eventual

participação, no caso de condenação, poderá ter a pena desclassificada, reduzida ou

convertida. 

§ 1º - No caso de condenação à penalidade de repreensão, poderá ser concedido o

perdão administrativo e a consequente extinção da punibilidade ao policial civil que,

sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o

processo ou sindicância. 

§  2º  -  A concessão  do  perdão  administrativo  e  a  desclassificação,  redução  ou

conversão  da  penalidade  levarão  em  conta  a  personalidade  do  beneficiado  e  a

natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social da transgressão disciplinar. 

SEÇÃO VI

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Art. 166 - Extingue-se a punibilidade disciplinar: 

I - pela morte do policial civil; 

II - pela prescrição; 

III - pela aposentadoria compulsória ou voluntária, no caso de pena de suspensão; 

IV - em razão de absolvição criminal que negue a existência do fato ou da autoria;

ou 

V - em razão da insanidade mental do policial civil, devidamente comprovada por

perito oficial, nos termos do art. 214. 

Art.  167 - O prazo inicial  para a prescrição da pretensão punitiva em relação à

transgressão disciplinar pura terá início no dia em que esta chegar ao conhecimento

da autoridade competente para instauração do processo.

Parágrafo único - A contagem do prazo prescricional para a hipótese de abandono

de função inicia-se a partir da comunicação do fato à Corregedoria-Geral de Polícia
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Civil. 

Art. 168 - Os prazos prescricionais são os seguintes: 

I - cinco anos para os casos punidos com demissão ou cassação de aposentadoria; 

II - quatro anos para a hipótese de abandono de função; e 

III - três anos para as transgressões punidas com suspensão e repreensão. 

Parágrafo único - A pena de suspensão que for convertida em multa terá o mesmo

prazo prescricional previsto no inciso III do “caput”. 

Art. 169 - A prescrição será interrompida nas seguintes hipóteses: 

I - pela instauração da sindicância ou processo administrativo disciplinar; 

II - pela instauração de incidente de insanidade mental; e 

III - pela decisão que aplicar a penalidade.

§ 1º - Interrompida a prescrição, o prazo inicia novamente seu transcurso, devendo

computar-se, inclusive, o dia da interrupção. 

§ 2º - Nos casos dos incisos II e III do “caput”, a interrupção da prescrição relativa a

infrações  disciplinares  em  que  haja  mais  de  um  policial  civil  envolvido  somente

atingirá aquele que lhe deu causa. 

Art.  170 - A prescrição para as infrações disciplinares que caracterizam infração

penal será regulada de acordo com as disposições da lei penal.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES

SEÇÃO I

DA SINDICÂNCIA

Art. 171 - A sindicância é o procedimento destinado a apurar o fato, circunstâncias e

autoria  de  eventual  transgressão  disciplinar  atribuída  a  policial  civil,  ainda  que

afastado do exercício de suas funções na PCMG, assegurada a ampla defesa. 

§ 1º - A sindicância é presidida por Delegado de Polícia de classe igual ou superior

à do investigado, independentemente de cargo comissionado ou tempo de serviço

que este possua, ou pelo titular da unidade em que esteja lotado o policial civil. 

§  2º  -  A sindicância será instaurada,  de ofício ou  por  determinação de superior

hierárquico, pelo Delegado de Polícia ou pelo titular da unidade em que esteja lotado

o policial civil ou que tenha tomado conhecimento de irregularidade ocorrida no seu
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âmbito de atuação. 

Art. 172 - A sindicância tem início por portaria que deve conter um relato sucinto dos

fatos  e,  se  possível,  a  data,  o  local  e  as  suas  circunstâncias,  bem  como  as

providências destinadas à coleta de indícios da prática de transgressão disciplinar e

sua autoria. 

Art. 173 - Em qualquer fase da sindicância, constatada a existência de indício de

falta  funcional  e  de  sua  autoria  que  possa  acarretar  a  aplicação  de  penalidade

superior  a  trinta  dias  de  suspensão,  o  presidente  dos  autos  encerrará  este

procedimento  e  o  encaminhará  ao  Corregedor-Geral  de  Polícia  Civil  para  a

instauração de processo administrativo disciplinar. 

Art. 174 - Concluindo o presidente dos autos pelo arquivamento da sindicância, ou

pela instauração de processo administrativo, deverá elaborar minucioso relatório e o

encaminhar à autoridade competente. 

Art. 175 - Da sindicância poderá resultar: 

I - arquivamento do procedimento; 

II - aplicação de penalidade de repreensão ou suspensão até trinta dias; ou 

III - instauração de processo disciplinar.

Parágrafo único - O prazo para conclusão da sindicância não excederá trinta dias,

podendo ser prorrogado, a critério da autoridade superior. 

Art.  176  -  Sempre  que  a  transgressão  praticada  pelo  policial  civil  ensejar  a

imposição de  penalidade  de  suspensão por  mais  de  trinta  dias,  de  demissão ou

cassação de aposentadoria, será obrigatória a instauração de processo administrativo

disciplinar. 

SEÇÃO II

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

SUBSEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.  177  -  O  processo  administrativo  disciplinar  destina-se  à  apuração  de

transgressão  disciplinar  atribuída  a  policial  civil  e,  se  for  o  caso,  à  aplicação  da

respectiva penalidade. 

Art. 178 - O processo administrativo disciplinar terá como subsídio a sindicância ou
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cópia autêntica do procedimento ou processo de natureza criminal. 

Parágrafo único - O processo administrativo disciplinar poderá ser instaurado sem a

prévia  realização  de  sindicância  quando  houver  elementos  suficientes  para  se

concluir pela existência da transgressão disciplinar ou de sua autoria. 

Art.  179  -  O  processo  administrativo  disciplinar  será  conduzido  por  Comissão

Processante composta de três policiais civis estáveis, designados pelo Corregedor-

Geral de Polícia Civil, mediante portaria, que deverá ser publicada no órgão oficial de

imprensa  do  Estado  e  juntada  aos  autos  imediatamente  após  a  instauração  do

processo.

§ 1º - A Comissão Processante será presidida por Delegado de Polícia, que deverá

designar  policial  civil  para  secretário,  podendo  esta  indicação  recair  em  um  dos

membros da comissão. 

§ 2º -  Não poderá compor Comissão Processante o cônjuge, o companheiro ou

qualquer parente do transgressor, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral,

até o terceiro grau. 

§ 3º - A critério do Corregedor-Geral de Polícia Civil poderão ser designadas tantas

Comissões  Processantes  quantas  forem  necessárias  à  consecução  da  função

correcional de competência da PCMG. 

Art.  180  -  A Comissão  Processante  do  processo  administrativo  disciplinar  será

presidida  por  Delegado  de  Polícia  de  classe  igual  ou  superior  à  do  investigado,

independentemente do cargo comissionado ou do tempo de serviço que este possua. 

§ 1º - Em se tratando de transgressão disciplinar atribuída a Delegado de Polícia,

independentemente do cargo comissionado que ocupe, a Comissão Processante será

composta por três Delegados de Polícia de classe igual ou superior. 

§ 2º - Caso a transgressão não seja atribuída a Delegado de Polícia, os demais

membros  da  Comissão  Processante  poderão  ser  integrantes  de  outras  carreiras

policiais civis, respeitados os respectivos níveis hierárquicos.

Art. 181 - Designada a Comissão Processante, o processo administrativo disciplinar

terá  inicio  dentro  do  prazo improrrogável  de  oito  dias  contados  da publicação da

portaria de designação dos membros. 

Art.  182 -  Ao processo administrativo disciplinar  aplicam-se,  subsidiariamente,  a
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legislação que rege a matéria no âmbito da administração pública estadual e federal. 

SUBSEÇÃO II

DA INSTAURAÇÃO

Art.  183 - O processo administrativo disciplinar  terá início mediante portaria  que

conterá a exposição do fato a ser apurado, de forma resumida e objetiva, com todas

as suas circunstâncias, bem como a classificação da transgressão. 

Art.  184 - É admissível o aditamento da portaria  em qualquer fase do processo

administrativo disciplinar para a inclusão de acusados ou a imputação de fatos novos,

conexos com aquele em apuração. 

Parágrafo único - O aditamento será requerido ao Corregedor-Geral de Polícia Civil

e,  uma vez recepcionado, será publicado no órgão oficial  de imprensa do Estado,

notificando-se  o  acusado  para  que  ele  possa  se  defender  quanto  às  novas

imputações. 

Art.  185  -  O  processo  administrativo  disciplinar  somente  poderá  destinar-se  à

investigação de mais de um fato que implique em transgressão disciplinar quando

houver conexão ou continência entre eles. 

Art. 186 - Autuada a portaria e demais peças pré-existentes, designará o presidente

da Comissão Processante dia e hora para a audiência inicial, determinando a citação

do acusado, com a antecedência mínima de dez dias, e a notificação do denunciante,

se houver.

SUBSEÇÃO III

DA CITAÇÃO, DA AUDIÊNCIA INICIAL E DA DEFESA 

Art. 187 - O presidente da Comissão Processante ordenará a citação do acusado

para que possa responder sobre a transgressão a ele imputada, até julgamento final,

cujo mandado deverá conter: 

I - a cópia da portaria de instauração do processo administrativo disciplinar, na qual

deverá ser apontada a transgressão eventualmente cometida; 

II  -  o  esclarecimento  de  que  o  acusado  poderá  acompanhar  o  processo,

pessoalmente  ou  por  procurador  formalmente  constituído,  arrolar  testemunhas  e

solicitar a sua reinquirição, produzir provas, bem como formular quesitos quando se

tratar de prova pericial e expedição de cartas precatórias; 
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III - o local e o horário de funcionamento da Comissão Processante; 

IV - a advertência de que o acusado deverá comunicar à Comissão Processante o

lugar onde poderá ser encontrado, inclusive no caso de mudança de endereço; e 

V  -  a  advertência  para  comparecer  à  audiência  inicial,  podendo  se  fazer

acompanhar ou representar por advogado regularmente constituído, na qual deverá

apresentar defesa nos termos do art. 190.

Art.  188  -  Recusando-se  o  acusado  em  apor  o  ciente  na  cópia  da  citação,  a

situação deverá ser consignada em termo no próprio mandado, com a especificação

do  local,  do  dia  e  do  horário,  colhendo-se  a  assinatura  de  duas  testemunhas,

estranhas à Comissão Processante, dando-se por citado o policial civil. 

§ 1º - Quando, por duas vezes, o acusado for procurado em seu domicílio ou local

de trabalho sem ser encontrado, deverá, havendo suspeita de ocultação, ser intimada

qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho ou a chefia responsável

pela unidade de sua lotação, de que voltará no dia imediato a fim de efetuar a citação,

na hora que designar. 

§ 2º -  Se for  desconhecido o paradeiro do transgressor ou este se ocultar  para

evitar  a citação, será esta efetuada com o prazo de dez dias por  meio de edital,

publicado por três vezes, com interstício mínimo de dois  dias, no órgão oficial  de

imprensa do Estado.

Art. 189 - O edital de citação deverá conter: 

I  -  a  identificação dos integrantes  da  Comissão Processante,  o  local  onde está

instalada e o horário de funcionamento; 

II - identificação do acusado;

III - a descrição sucinta dos fatos em apuração e indicação da capitulação legal;  

IV  -  o  esclarecimento  de  que  o  acusado  poderá  acompanhar  o  processo,

pessoalmente  ou  por  procurador  formalmente  constituído,  arrolar  testemunhas  e

solicitar a sua reinquirição, produzir provas, bem como formular quesitos quando se

tratar de prova pericial e expedição de cartas precatórias; e 

V  -  a  advertência  para  comparecer  à  audiência  inicial,  podendo  se  fazer

acompanhar ou representar por advogado regularmente constituído, na qual deverá

apresentar defesa nos termos do art. 190. 
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Parágrafo único - O acusado será considerado citado na data da última publicação

do edital de citação. 

Art. 190 - Em sua defesa, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que

lhe interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas

pretendidas  e  arrolar  até  cinco  testemunhas,  qualificando-as  e  requerendo a  sua

intimação, quando necessário.

§ 1º - Caso o acusado não apresente defesa até a audiência inicial, não compareça,

nem se faça representar por procurador regularmente constituído, o presidente da

Comissão  Processante  designará,  por  ato  formalizado  nos  autos,  defensor  para

oferecer  a  defesa,  concedendo-lhe  vista  dos autos por  dez dias,  bem como para

acompanhar o processo administrativo disciplinar.

§  2º  -  O disposto  no  parágrafo anterior  não prejudica  o  direito  do  acusado  de

comparecer ou constituir procurador a qualquer tempo. 

§ 3º - Na hipótese do § 1º, o prazo para a resposta terá início a partir da ciência

pessoal do defensor sobre a sua nomeação. 

§ 4º - É vedada a nomeação de policial civil lotado na Corregedoria-Geral de Polícia

Civil para atuar como defensor. 

SUBSEÇÃO IV

DAS NOTIFICAÇÕES

Art.  191  -  O  acusado  e  seu  procurador  serão  notificados  acerca  dos  atos

processuais nos termos desta lei. 

§ 1º - Recusando-se o acusado em apor o ciente na cópia da notificação, a situação

deverá ser consignada em termo no próprio mandado, com a especificação do local,

do  dia e do horário,  colhendo-se a assinatura de duas testemunhas,  estranhas à

Comissão Processante, dando-se por notificado o acusado. 

§ 2º - O acusado lotado ou residente em localidade diversa de onde funcione a

Comissão Processante será notificado por meio de ofício a ser encaminhado ao titular

da sua unidade de lotação ou da mais próxima da que resida o acusado. 

§ 3º - Se o acusado ou o seu procurador não forem encontrados para notificação

dos atos procedimentais será esta feita por meio de edital publicado, por uma única

vez, com antecedência mínima de três dias úteis, no órgão oficial.
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Art.  192  -  Nos  atos  instrutórios,  deixando  de  comparecer  o  acusado  e  seu

procurador, embora devidamente notificados, será nomeado defensor “ad hoc”, sem

prejuízo das comunicações pessoais relativas aos futuros atos procedimentais.

SUBSEÇÃO V

DA INSTRUÇÃO

Art. 193 - A Comissão Processante realizará as diligências que forem necessárias

para instruir o processo administrativo disciplinar, utilizando-se de todos os meios de

prova admitidos em direito. 

§  1º  -  Na  hipótese  de  depoimentos,  declarações  e  interrogatórios  divergentes,

poderá ser procedida a acareação. 

§ 2º  -  As informações protegidas por  sigilo  deverão ser  autuadas em apartado,

separadamente para cada um dos investigados, e apensadas aos autos do processo

quando da sua conclusão.

Art.  194  -  Havendo  questões  relevantes,  estas  serão  registradas  em  ata,  que

deverá detalhar as deliberações adotadas. 

Art. 195 - O presidente da Comissão Processante poderá negar, motivadamente, o

atendimento  a requerimentos considerados impertinentes,  meramente  protelatórios

ou que não tenham nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. 

Parágrafo único - Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação

do fato não depender de conhecimento técnico especial. 

Art. 196 - O presidente da Comissão Processante designará local, dia e hora para a

oitiva  das  testemunhas,  devendo  o  acusado  e  seu  procurador  ser  notificados,

pessoalmente, para a respectiva audiência, com antecedência mínima de três dias

úteis da data designada, juntando-se aos autos o recibo na contrafé. 

§ 1º - A Comissão Processante poderá arrolar até cinco testemunhas em relação a

cada acusado.

§  2º  -  O  acusado  poderá  levar  à  audiência,  independentemente  de  intimação,

testemunhas não arroladas em sua defesa, respeitado o limite previsto no art. 190 e

observado o disposto no art. 195. 

Art.  197 - Será procedida a tomada de depoimentos das testemunhas arroladas

pela Comissão Processante e, a seguir, daquelas indicadas pelo acusado. 
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Art.  198 -  As  testemunhas  prestarão  depoimento  oralmente,  devendo,  antes  de

iniciar  a oitiva,  serem advertidas  a  respeito da  pena cominada ao crime de falso

testemunho. 

§ 1º - Na redação do termo de oitiva, o presidente dos autos mandará transcrever,

tanto quanto possível, as expressões utilizadas pelos depoentes. 

§ 2º - Não é permitido à testemunha apresentar o depoimento por escrito. 

§ 3º - As testemunhas serão inquiridas separadamente. 

Art.  199 - Na inquirição de testemunhas observar-se-á, no que for compatível,  o

disposto no Código de Processo Penal. 

§  1º  -  Se o  presidente  da  Comissão Processante  entender  que a  presença do

acusado  poderá,  por  si  só  ou  por  suas  atitudes,  constranger  a  testemunha  ou

perturbar  a oitiva,  fará  retirá-lo  da sala de  audiência,  registrando a ocorrência  no

respectivo termo, prosseguindo na inquirição com a presença do defensor. 

§  2º  -  O  presidente  da  Comissão  Processante  não  admitirá  as  perguntas  que

puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou que importarem na

repetição de outra já respondida, registrando no termo o incidente.

Art. 200 - A testemunha que se encontrar em localidade diversa daquela onde está

instalada a Comissão Processante poderá ser ouvida por meio de carta precatória,

devendo o acusado e seu defensor ser intimados previamente da sua expedição. 

§  1º  -  Na  notificação  do  acusado  deverá  ser  consignado  que,  se  não  puder

comparecer pessoalmente à oitiva da testemunha deprecada, poderá apresentar, no

prazo de três dias úteis, a partir do seu ciente, os quesitos que entender necessários

à defesa para a instrução da carta precatória. 

§ 2º - A não apresentação dos quesitos no prazo fixado no § 1º não impedirá o

acusado  de  encaminhá-los  diretamente  à  autoridade  deprecada,  até  a  data  de

realização da audiência. 

Art. 201 - Concluída a inquirição de testemunhas e não havendo outras provas a

serem produzidas, a Comissão Processante promoverá o interrogatório do acusado. 

Art.  202  -  Produzidas  as  provas  reputadas  necessárias  à  instrução  do  feito,  o

acusado será notificado,  com antecedência mínima de três dias  úteis,  para o seu

interrogatório, com observância, no que forem aplicáveis, das disposições do Código
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de Processo Penal. 

Parágrafo único - Não se procederá ao interrogatório sem a presença da Comissão

Processante. 

Art.  203  -  Havendo  mais  de  um  acusado,  cada  um  deles  será  ouvido

separadamente  e,  se  divergirem  em  suas  declarações  sobre  os  fatos  ou

circunstâncias relevantes, poderá ser promovida a acareação entre eles. 

Parágrafo único - O procurador de um acusado poderá assistir ao interrogatório de

outro,  e  formular  perguntas,  sendo-lhe  vedado  interferir  nas  perguntas  e  nas

respostas do outro procurador. 

Art. 204 - Após proceder ao interrogatório, o presidente dos autos deverá indagar ao

acusado  se  restou  algum  fato  para  ser  esclarecido,  formulando  as  perguntas

correspondentes se o entender pertinente e relevante. 

Art.  205 - O Conselho Superior da PCMG, por instrução a ser editada pelo seu

presidente, estabelecerá as regras aplicáveis ao interrogatório do acusado preso, por

sistema de videoconferência ou por outro recurso tecnológico de transmissão de sons

e imagens em tempo real, observada a legislação pertinente. 

SUBSEÇÃO VI

DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL

Art.  206  -  Quando  houver  dúvida  sobre  a  integridade  mental  do  acusado,  o

presidente  da  Comissão  Processante  ordenará,  de  ofício  ou  a  requerimento  do

defensor,  do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado,

seja este submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos

um médico psiquiatra. 

Art. 207 - O presidente da Comissão Processante nomeará curador ao acusado, se

o exame assim o determinar, ficando suspenso o processo e o prazo prescricional,

salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento. 

Art. 208 - O incidente de insanidade mental será processado em autos apartados e

apensado ao processo administrativo disciplinar, após a expedição do laudo pericial. 

Art.  209  -  O  presidente  da  Comissão  Processante  solicitará  à  unidade  médica

competente a designação de junta médica para que, no prazo de até trinta dias, seja

realizado o exame do acusado, salvo se os peritos demonstrarem a necessidade de
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maior prazo. 

§ 1º - A Comissão Processante solicitará respostas aos quesitos oficiais e a outros

considerados necessários. 

§ 2º - Será concedido o prazo de dez dias para que a defesa apresente os quesitos

de  seu  interesse  e  indique,  caso  queira,  assistente  técnico  para  acompanhar  o

exame. 

§ 3º  -  Os quesitos  formulados,  acompanhados de eventuais  documentos,  serão

juntados aos autos do incidente de insanidade mental. 

Art.  210  -  A junta  médica  comunicará  à  Comissão  Processante,  no  prazo  não

superior  a dez dias contados da data do recebimento da solicitação do exame, o

local,  a  data e  a hora de  sua realização,  devendo o acusado ser  notificado pelo

presidente  dos  autos  cinco  dias  antes  da  data  designada  para  a  mencionada

diligência. 

Art.  211 -  Se os  peritos  concluírem que o acusado era,  ao  tempo da infração,

irresponsável em razão da insanidade mental, o processo administrativo disciplinar

prosseguirá, com a presença do curador. 

Art. 212 - Se se verificar que a doença mental sobreveio à transgressão, o processo

administrativo  disciplinar  continuará  suspenso  até  que o  acusado  se  restabeleça,

salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento. 

Art. 213 - O processo administrativo disciplinar retomará o seu curso, desde que se

restabeleça  o  acusado,  ficando-lhe  assegurada  a  faculdade  de  reinquirir  as

testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença. 

Art. 214 - Na hipótese de a junta médica atestar a insanidade mental do acusado ao

tempo  da  prática  da  transgressão disciplinar,  o  processo administrativo  disciplinar

deverá ser encerrado pela Comissão Processante, com proposta de arquivamento. 

Parágrafo  único  -  Havendo  prejuízo  a  ser  ressarcido  ao  Estado,  o  processo

administrativo disciplinar  será encaminhado à Advocacia Geral  do Estado para as

medidas pertinentes à reparação. 

Art. 215 - Reconhecida a insanidade mental do acusado somente na ocasião em

que for processado, permanecerá o processo administrativo disciplinar suspenso até

que o infrator se restabeleça, quando retornará ao seu curso normal.
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Art. 216 - Caso a junta médica conclua pela insanidade mental do acusado para o

exercício dos atos da vida civil, a autoridade encarregada do julgamento encaminhará

as peças do processo administrativo disciplinar e o laudo respectivos ao Ministério

Público Estadual, para fins de interdição civil do policial civil, quando cabível. 

SUBSEÇÃO VII

DAS ALEGAÇÕES FINAIS

Art.  217 - O acusado será notificado por mandado expedido pelo presidente da

Comissão  Processante  para  apresentar  alegações  finais,  no  prazo  de  dez  dias,

sendo-lhe assegurada vista do processo administrativo disciplinar na unidade policial

civil, podendo obter cópia, às suas expensas. 

§ 1º - O acusado poderá ser notificado por intermédio de defensor regularmente

constituído,  desde  que  haja  procuração  nos  autos  com  outorga  de  poderes

específicos para o recebimento de notificação e intimação. 

§ 2º - Havendo mais de um acusado, o prazo será comum, em cartório, de vinte

dias, para a apresentação de defesa. 

§ 3º - O defensor terá vista do processo administrativo disciplinar em cartório, pelo

prazo legal, podendo obter cópia dos autos. 

Art. 218 - O acusado poderá requerer a realização de novas diligências durante o

prazo das alegações finais, desde que imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos. 

§  1º  -  Poderá  a  Comissão  Processante,  dentro  de  quarenta  e  oito  horas,

motivadamente,  indeferir  a  realização  das  diligências  requeridas,  se consideradas

impertinentes, meramente protelatórias ou que não tenham nenhum interesse para o

esclarecimento dos fatos. 

§ 2º - Depois de realizadas novas diligências, a Comissão Processante promoverá,

caso  entenda  necessário,  outro  interrogatório  do  acusado  para  esclarecer,

especificamente, as questões surgidas com as provas acrescidas. 

§ 3º - Caso as provas acrescidas e a reinquirição do acusado alterarem a situação

fática e probatória que fundamentou a formalização da acusação do policial civil,  a

Comissão Processante providenciará o saneamento dos autos.

§ 4º - O prazo de alegações finais será integralmente devolvido ao acusado depois

da conclusão das diligências requeridas ou do indeferimento da realização destas. 
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Art.  219  -  O  acusado  que  mudar  de  residência  fica  obrigado  a  comunicar  à

Comissão Processante o lugar onde poderá ser encontrado, sob pena de revelia. 

Art. 220 - Apresentadas as alegações finais, se a Comissão Processante considerá-

las ineptas, será nomeado outro defensor para apresentação de novas alegações. 

SUBSEÇÃO VIII

DA CONCLUSÃO

Art. 221 - O processo administrativo disciplinar deverá ser concluído em cento e

oitenta dias, contados da data da citação do acusado. 

Parágrafo  único  -  O  Corregedor-Geral  de  Polícia  Civil  poderá  conceder  a

prorrogação do prazo, por igual período, quando as circunstâncias a exigirem. 

Art.  222  -  O  presidente  da  Comissão  Processante,  após  as  alegações  finais,

elaborará relatório contendo a descrição sumária dos fatos apurados, os principais

incidentes da instrução sob o aspecto formal, o detalhamento das provas produzidas,

a  análise,  ponto  por  ponto,  das  alegações  da  defesa  e  a  proposta  de

responsabilização ou de absolvição do acusado. 

Parágrafo  único  -  O  relatório  será  elaborado  pelo  presidente  e  submetido  à

apreciação  dos  membros  que,  discordando  do  posicionamento,  elaborarão  novo

relatório, em conjunto ou individualmente. 

Art.  223  -  O  presidente  da  Comissão  Processante  enviará,  após  aprovação  do

relatório,  no  prazo  máximo  de  quinze  dias,  o  processo  disciplinar  à  autoridade

competente para o julgamento. 

Art.  224  -  No  prazo  de  vinte  dias  contados  do  recebimento  do  processo,  a

autoridade julgadora proferirá a sua decisão. 

§ 1º - Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora

do processo, este será encaminhado a quem seja competente, que decidirá em igual

prazo. 

§  2º  -  Havendo mais  de  um indiciado  e  diversidade de  sanções,  o  julgamento

caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave.

§  3º  -  Reconhecida  pela  Comissão  Processante  a  inocência  do  policial  civil,  a

autoridade  instauradora  do  processo  determinará  o  seu  arquivamento,  salvo  se

flagrantemente contrária à prova dos autos. 
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Art. 225 - O julgamento acatará o relatório da Comissão Processante, salvo quando

contrário às provas dos autos ou omisso em relação aos fatos. 

Parágrafo único - Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a

autoridade  julgadora  poderá,  motivadamente,  agravar  a  penalidade  proposta,

abrandá-la ou isentar o policial civil de responsabilidade. 

Art. 226 - Será declarada a nulidade do ato que tenha comprovadamente causado

prejuízo  à  defesa  ou  influenciado  na  apuração  da  verdade  substancial  ou,

diretamente, na decisão.

§ 1º - A nulidade do ato, uma vez declarada, implicará a dos atos que diretamente

dele dependam ou sejam consequência.

§ 2º - A autoridade competente especificará a quais atos a nulidade se estende.

§ 3º -  Se da declaração de nulidade do ato resultar a anulação do processo,  a

autoridade deverá constituir outra comissão para instauração de um novo processo,

não podendo dela participar os membros da comissão anterior.

Art. 227 - A defesa não poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que

tenha concorrido, ou referente à formalidade que não lhe interesse.  

Art.  228  -  Após  decisão  irrecorrível,  o  processo  administrativo  disciplinar  será

encaminhado, no prazo máximo de quinze dias úteis, ao Corregedor-Geral de Polícia

Civil para o arquivamento e, se for o caso, publicação de portaria punitiva. 

Art.  229  -  O  processo  administrativo  disciplinar  que  resultar  em  proposta  de

demissão  ou  de  cassação  de  aposentadoria  do  policial  civil,  de  competência  do

Governador do Estado, será a este remetido pelo Corregedor-Geral de Policia Civil,

por intermédio do Chefe da PCMG, que o fará em até quinze dias úteis a partir do

recebimento. 

Art.  230  -  O  policial  civil  que  estiver  respondendo  a  processo  administrativo

disciplinar  com proposta de aplicação da pena de demissão não poderá requerer

aposentadoria nem concorrer à promoção por  merecimento,  enquanto não houver

decisão com trânsito em julgado. 

CAPÍTULO VII

DOS RECURSOS

Art. 231 - O recurso poderá ser interposto no prazo de dez dias a contar do primeiro
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dia útil imediatamente posterior à publicação da decisão punitiva no órgão oficial de

imprensa do Estado. 

Art. 232 - O recurso será dirigido à instância competente, para conhecê-lo e decidir

sobre seu mérito. 

Art.  233  -  O  recurso  administrativo  tramitará,  no  máximo,  por  três  instâncias

administrativas recursais, observada a seguinte ordem: 

I - Delegado Regional de Polícia Civil;

II  -  Diretor  de  Departamento  de  Polícia  Civil,  do  Instituto  de  Identificação,  do

Instituto de Criminalística e do Instituto Médico-Legal; 

III  -  Corregedor-Geral  de  Polícia  Civil  ou  outro  titular  de  órgão  que  integre  o

Conselho Superior da PCMG; 

IV - Câmara Disciplinar ou Órgão Especial do Conselho Superior da PCMG; e 

V - Chefe da PCMG.

Parágrafo único - Da decisão de titular de órgão que integre o Conselho Superior da

PCMG e de Delegados de Polícia que atuem na Corregedoria-Geral de Polícia Civil

caberá recurso para o Corregedor-Geral de Polícia Civil. 

Art. 234 - Interposto o recurso, a autoridade competente, em trinta dias, decidirá

sobre o seu mérito. 

Art. 235 - O recurso em sindicância e em processo administrativo disciplinar tem

efeito suspensivo e devolutivo. 

Parágrafo  único  -  Havendo  o  indeferimento,  por  qualquer  motivo,  de  recurso

interposto, novo recurso será recebido apenas no efeito devolutivo. 

Art.  236 - Caberá recurso ao Governador do Estado, no prazo de dez dias, nos

termos  do  art.  231,  das  aplicações  de  penalidade  pelo  Chefe  da  Polícia  Civil,

originariamente.

CAPÍTULO VIII

DA REABILITAÇÃO DISCIPLINAR

Art. 237 - A reabilitação disciplinar decorre do cancelamento de nota disciplinar por

meio da retirada de registro de penalidade da folha de antecedentes funcionais do

policial civil, ainda que tenha se aposentado. 

Parágrafo único - As notas disciplinares canceladas em razão de reabilitação não
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mais  poderão  constar  na  folha  de  antecedentes  funcionais  do  policial  civile  em

certidão expedida pela Corregedoria-Geral de Polícia Civil. 

Art. 238 - A reabilitação exige o decurso dos seguintes prazos: 

I - um ano, para a pena de repreensão; 

II - dois anos, para a pena de suspensão até trinta dias; e 

III - quatro anos, para a pena de suspensão superior a trinta dias. 

Parágrafo único - No caso em que a pena de suspensão tenha sido convertida em

multa, considerar-se-á o decurso de tempo estabelecido para a pena de suspensão

aplicada. 

Art. 239 - Será contado o prazo para a reabilitação a partir do cumprimento integral

da penalidade que tenha sido aplicada ao policial civil.

Art. 240 - No caso de reincidência fica o prazo para a reabilitação aumentado em

50% (cinquenta por cento), a ser exigido para as novas transgressões cometidas. 

Art.  241  -  A  reabilitação  não  gera  direito  a  ressarcimento,  restituição  ou  a

indenização  de  vencimentos  ou  vantagens  não  percebidos  pelo  policial  civil  no

período de cumprimento da pena ou manutenção de seus efeitos.

CAPÍTULO IX

DO PROCESSO DE REVISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Art. 242 - O processo administrativo disciplinar que resultar na aplicação de pena de

suspensão,  demissão  ou  cassação  de  aposentadoria  do  policial  civil  poderá  ser

revisto, no prazo de até cinco anos contados da publicação da decisão final, mediante

pedido do transgressor, quando: 

I - surgir fato novo ou circunstância relevante suscetível de caracterizar a inocência

do punido ou de comprovar a inadequação da sanção aplicada; 

II - for a decisão contrária a texto expresso de lei ou à prova dos autos; ou 

III - fundar a decisão em depoimento, exames ou documentos falsos, errôneos ou

inaplicáveis ao caso concreto. 

§ 1º - O pedido de revisão que não se fundar em uma das hipóteses enumeradas

neste artigo ou que não vier  instruído com prova documentada será liminarmente

indeferido. 

§ 2º - Não será conhecida a reiteração do pedido de revisão, salvo quando fundado
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em novas provas. 

Art. 243 - A revisão do processo administrativo disciplinar poderá ser pleiteada, no

prazo de cinco anos, contados da data da publicação da decisão final no órgão oficial

de imprensa do Estado diretamente pelo punido, por procurador legalmente habilitado

ou, no caso de morte do transgressor,  pelo cônjuge,  ascendente,  descendente ou

irmão. 

Art. 244 - A alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para o

pedido de revisão do processo administrativo disciplinar. 

Art.  245  -  O  pedido  de  revisão,  na  hipótese  de  aplicação  da  penalidade  de

suspensão,  será  dirigido  ao  Corregedor-Geral  de  Polícia  Civil,  que,  entendendo

pertinente o cabimento, determinará o desarquivamento do processo administrativo

disciplinar e designará a Comissão Processante. 

§ 1º - Tratando-se de pedido de revisão de penalidade de demissão ou de cassação

de aposentadoria,  o pedido de revisão será submetido ao Governador do Estado,

que,  admitindo-o,  determinará  ao  Corregedor-Geral  de  Polícia  Civil  o

desarquivamento do processo administrativo disciplinar e a designação de Comissão

Processante. 

§ 2º - A Comissão Processante encarregada do processo de revisão não poderá ser

integrada por policial civil que tenha atuado no processo administrativo disciplinar.

Art. 246 - O processo administrativo disciplinar,  ou sua cópia, será apensado ao

processo de revisão. 

Art. 247 - Finda a instrução do processo de revisão, inclusive com a realização de

diligências  definidas  pela  Comissão  Processante,  será  aberta  vista  ao  autor  do

pedido, pelo prazo de dez dias, para que, desejando, apresente alegações finais. 

Art.  248 -  Depois  de decorrida a oportunidade para apresentação de alegações

finais, o processo de revisão será relatado e remetido ao Corregedor-Geral de Polícia

Civil, que o julgará ou o encaminhará a quem possa fazê-lo, conforme a competência,

podendo absolver o acusado, manter a pena aplicada ou diminuí-la. 

Art. 249 - A revisão poderá alterar a capitulação legal da transgressão disciplinar,

absolver  o  acusado,  modificar  a  penalidade  ou  anular  o  processo  administrativo

disciplinar, vedado o agravamento da decisão. 
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Parágrafo único - A absolvição implicará o restabelecimento de todos os direitos do

policial civil. 

Art. 250 - Ao processo de revisão aplicam-se, no que couber, as regras cominadas

no art. 177 e seguintes. 

TÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 251 - Aqueles que, na data de publicação desta lei, forem ocupantes dos cargos

de provimento efetivo da carreira de Delegado de Polícia terão a denominação do

nível  do  cargo  alterada  conforme  o  item  I.1  do  Anexo  I,  mantidos  a  classe

correspondente e o grau de posicionamento da data de publicação desta lei

Art.  252 - Os cargos de provimento em comissão e as funções de confiança da

estrutura da Polícia Civil, ressalvado o cargo previsto no art. 19, inciso I, não podem

ser ocupados por policiais civis que tenham excedido em cinco anos o tempo exigido

para a aposentadoria voluntária.

Art.  253  -  A  verificação  do  nexo  causal  entre  o  exercício  das  funções  e  a

consequente invalidez ou morte do policial civil, bem como das circunstâncias fáticas

para  aferição  do  direito  à  promoção  por  invalidez,  “post  mortem”  ou  por  ato  de

bravura, ocorrerá por meio de sindicância de competência da Corregedoria-Geral de

Polícia Civil. 

Art.  254 -  O policial  civil,  bacharel  em Direito,  que tiver  sido designado para  a

função de Delegado Especial de Polícia, a ser identificado em decreto, tem direito à

percepção de vantagem pessoal equivalente à diferença entre o vencimento básico

do cargo de Delegado de Polícia da classe Substituto e o vencimento básico do cargo

efetivo  ocupado  pelo  designado,  acrescido  dos  adicionais  por  tempo  de  serviço,

mesmo que se encontre aposentado na data de publicação desta lei complementar,

desde  que  tenha  percebido  a  referida  diferença  antes  de  sua  passagem  para  a

inatividade. 

Art.  255  -  Os  processos  e  os  procedimentos  administrativos  disciplinares

instaurados até a data da entrada em vigor desta lei complementar obedecerão ao

rito sob o qual tramitam, até a sua conclusão. 

Art. 256 - A Polícia Civil prestará apoio no processo de transferência definitiva da
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custódia de presos e de unidades prisionais, sob sua administração, para o sistema

prisional do Estado de responsabilidade da Secretaria de Estado de Defesa Social. 

Art. 257 - Aplica-se aos policiais civis, subsidiariamente e no que não contrariar esta

lei  complementar,  o  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  Civis  do  Estado  de  Minas

Gerais.

Art.  258  -  A  parcela  remuneratória  percebida  pelo  exercício  dos  cargos  de

inspetores e subinspetores, a que se refere o Decreto nº 17.826, de 12 de abril de

1976,  comporá  a  remuneração  de  contribuição  prevista  no  art.  26  da  Lei

Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, e incorporará aos proventos, desde

que percebida pelo período mínimo de três mil seiscentos e cinquenta dias.

Art.  259  -  Aplicam-se aos  servidores  das  carreiras  administrativas  da  PCMG  o

disposto nos incisos II e III do art. 47.

Art. 260 - O Poder Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa até março de

2015 projeto de lei complementar para a implementação do sistema de subsídio para

a remuneração das carreiras policiais civis.

Art. 261 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 262 - Ficam revogadas: 

I - a Lei nº 5.406, de 16 de dezembro de 1969; 

II -a Lei Complementar nº 23, de 26 de dezembro de 1991;

III - a Lei Complementar nº 98, de 6 de agosto de 2007; e 

IV - a Lei Complementar nº 113, de 29 de junho de 2010. 

ANEXO I

(a que se refere o art. da Lei Complementar nº , de de de 2013)

ESTRUTURA DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS

I.1 - Estrutura da Carreira de Delegado de Polícia

Carga horária: 40 horas semanais

*  -  A  Estrutura  da  Carreira  de  Delegado  de  Polícia,  carga  horária  40  horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 22.5.2013.

I.2 - Estrutura da Carreira de Médico-Legista

Carga horária: 40 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Médico-Legista, carga horária 40 horas semanais, foi
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publicada no “Diário do Legislativo”, de 22.5.2013.

I.3 - Estrutura da Carreira de Perito Criminal

Carga horária: 40 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Perito Criminal, carga horária 40 horas semanais, foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 22.5.2013.

I.4 - Estrutura da Carreira de Escrivão de Polícia

I.4.1 - Escrivão de Polícia I

Carga horária: 40 horas semanais

*  -  A  Estrutura  da  Carreira  de  Escrivão  de  Polícia  I,  carga  horária  40  horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 22.5.2013.

I.4.2 - Escrivão de Polícia II

Carga horária: 40 horas semanais

*  -  A Estrutura  da  Carreira  de  Escrivão  de  Polícia  II,  carga  horária  40  horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 22.5.2013.

I.5 - Estrutura da Carreira de Investigador de Polícia

I.5.1 - Investigador de Polícia I

Carga horária: 40 horas semanais

*  -  A Estrutura da Carreira de Investigador  de Polícia  I,  carga horária 40 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 22.5.2013.

I.5.2 - Investigador de Polícia II

Carga horária: 40 horas semanais

*  -  A Estrutura da Carreira de Investigador  de Polícia II,  carga horária 40 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 22.5.2013.

ANEXO II

(a que se refere o § 2º do art. da Lei Complementar nº , de de de 2012)

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CARGOS DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS

II.1 - Delegado de Polícia:

a) dirigir e administrar a unidade da Polícia Civil em que esteja em exercício;

b) orientar, coordenar, controlar e fiscalizar os serviços policiais civis no âmbito de

sua  circunscrição  e  as  ações  de  investigação  criminal  penal,  com  autonomia  e

independência, para a busca da verdade real;
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c) decidir sobre a lavratura do auto de prisão em flagrante;

d) requisitar a realização de exames periciais, colher provas e praticar os demais

atos necessários à adequada apuração de infração penal e ato infracional;

e)  representar  à  autoridade judiciária  para  a  decretação de medidas  cautelares

reais e pessoais, como prisão preventiva e temporária, busca e apreensão, quebra de

sigilo, interceptação de telecomunicações, em sistemas de informática e telemática, e

outras medidas inerentes à investigação criminal e ao exercício da polícia judiciária,

destinadas a colher e a resguardar provas de infrações penais e de atos infracionais;

f) presidir inquéritos policiais, a lavratura de autos de prisão em flagrante delito, de

termos circunstanciados de ocorrência, de interrogatórios, de oitivas e demais atos e

procedimentos de natureza investigativa, penal ou administrativa;

g) expedir ordens de serviço, intimações e mandados de condução coercitiva de

pessoas,  na  hipótese  de  não  comparecimento  sem  justificativa,  nos  termos  da

legislação;

h) formalizar o ato de indiciamento, fundamentando a partir dos elementos de fato e

de direito existentes nos autos;

i) realizar ou determinar a busca pessoal e veicular no caso de fundada suspeita de

prática criminosa ou de cumprimento de mandado judicial;

j) promover ações para a garantia da autonomia ética, técnica, científica e funcional

de seus subordinados, no que se refere ao conteúdo dos serviços investigatórios,

bem como a garantia da coesão da equipe policial e, quando necessário, a requisição

formal de esclarecimentos sobre contradição, omissão ou obscuridade em laudos,

relatórios de serviço e outros;

k) promover o bem-estar geral, a garantia das liberdades públicas, o aprimoramento

dos  métodos  e  procedimentos  policiais,  a  polícia  comunitária  e  a  mediação  de

conflitos;

l)  manter  atualizadas,  nos sistemas  utilizados  pela  Polícia  Civil,  as  informações

pertinentes à unidade policial sob sua responsabilidade;

m) avocar,  quando necessário e por  ato motivado,  inquéritos  policiais  e demais

procedimentos  presididos  por  Delegado  de Polícia  de  hierarquia  inferior,  admitido

recurso no prazo de dez dias para a autoridade superior;
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n)  realizar  a  articulação  técnico-científica  entre  as  provas  testemunhais,

documentais  e  periciais,  para  a  maior  eficiência,  eficácia  e  efetividade  do  ato

investigativo, visando subsidiar eventual processo criminal;

o) fiscalizar a comercialização de produtos controlados e o funcionamento de locais

destinados às diversões públicas, bem como recepcionar aviso relativo à realização

de reuniões e eventos sociais e políticos em ambientes públicos, nos termos do inciso

XVI do art. 5º da Constituição da República;

p)  dirigir  os  serviços  de  trânsito  e  a  identificação  civil  e  criminal  no  âmbito  do

Estado;

q) determinar o cumprimento de mandados de prisão e o cumprimento de alvarás

de soltura expedidos pelo Poder Judiciário;

r) requisitar a condução de preso de unidades do sistema prisional para delegacia

de Polícia Civil para a prática de atos relativos à investigação criminal e ao exercício

da polícia judiciária.

II.2 - Médico-Legista:

a) realizar exames macroscópicos, microscópicos e de laboratório, em cadáveres e

em vivos, para subsidiar a determinação da "causa mortis" ou da natureza de lesões,

no âmbito da investigação criminal;

b) realizar exames e análises pertinentes à identificação antropológica de natureza

biológica, no âmbito da medicina legal;

c)  diagnosticar,  avaliar  e  constatar  a  situação de pessoa submetida a efeito  de

substância de qualquer espécie, além de avaliar o seu estado psíquico e psiquiátrico,

com  o  objetivo  de  subsidiar  a  instrução  de  inquérito  policial,  procedimento

administrativo ou processo judicial criminal;

d)  cumprir  requisições médico-legais no âmbito das investigações criminais e do

exercício da polícia judiciária, com a emissão dos respectivos laudos para viabilização

de provas periciais;

e)  sistematizar  no laudo pericial,  os  elementos objetivos de prova no âmbito da

medicina legal que subsidiem a apuração de atos infracionais e de infrações penais,

administrativas  e  disciplinares,  sob  a  garantia  da  autonomia  funcional,  técnica  e

científica a ser assegurada pelo Delegado de Polícia.
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II.3 - Perito Criminal:

a)  realizar exames e análises, no âmbito da criminalística, relacionados à física,

química,  biologia,  odontologia  legal  e  demais  áreas  do  conhecimento  científico  e

tecnológico, observada a formação acadêmica específica para o exercício da função,

nos termos da Lei federal nº 12.030, de 17 de setembro de 2009;

b) analisar documentos, objetos e locais de crime de qualquer natureza para colher

vestígios,  ou  em  laboratórios,  para  subsidiar  a  instrução  de  inquérito  policial,

procedimento administrativo ou processo judicial criminal;

c) emitir laudos periciais para determinação da identificação criminal por meio da

datiloscopia, quiroscopia, podoscopia ou outras técnicas, aplicadas em objetos com

marcas encontrados em local de crime, com a finalidade de instruir procedimentos e

formar elementos indicativos de autoria de infrações penais e de autos infracionais;

d) cumprir requisições periciais pertinentes às investigações criminais e ao exercício

da polícia  judiciária,  no  que se refere  à  aplicação de conhecimentos oriundos  da

criminalística,  com  a  elaboração  e  a  sistematização  dos  correspondentes  laudos

periciais para a viabilização de provas periciais que subsidiem a apuração de atos

infracionais e de infrações penais e administrativas;

e) examinar elementos materiais existentes em locais de crime, com prioridade de

análise, orientar a abordagem física correspondente e a interação com os demais

integrantes da equipe investigativa;

f) constatar a idoneidade de local, bens e objetos submetidos a exame pericial, sob

a  garantia  da  autonomia  funcional,  técnica  e  científica  a  ser  assegurada  pelo

Delegado de Polícia.

II.4 - Escrivão de Polícia:

a) formalizar atos, autos, termos, notificações, intimações e requisições no âmbito

dos  inquéritos  policiais,  termos  circunstanciados  de  ocorrência,  processos  e

procedimentos disciplinares;

b)  realizar  a  guarda  e  a  conservação  de  livros,  registros,  procedimentos,

documentos  e  objetos,  bens  e  valores  apreendidos,  relacionados  a  inquéritos

policiais,  termos  circunstanciados  de  ocorrência,  processos  e  procedimentos

disciplinares, dando-lhes a destinação ou encaminhamentos legais;
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c) proceder à expedição de comunicações pertinentes ao cumprimento de prisões e

ao cumprimento de alvarás de soltura no âmbito da Polícia Civil;

d)  expedir  certidões e viabilizar a extração de cópias de procedimentos policiais

para o atendimento a solicitações de interessados, conforme definições do Delegado

de Polícia;

e) certificar a autenticidade de documentos no âmbito da Polícia Civil;

f) receber e recolher fiança, prestando contas à autoridade superior;

g) coordenar, supervisionar e avaliar os trabalhos do cartório, bem como dos seus

servidores,  quando  designado  pelo  Delegado  de  Polícia  para  o  exercício  de  tais

atividades;

g)  coordenar,  supervisionar  e  avaliar  os  trabalhos  executados  por  Escrivães  de

Polícia, quando designado, sob a direção do Delegado de Polícia;

h)  observar os prazos e formas estabelecidos no âmbito dos procedimentos em

curso no cartório da unidade policial;

i)  cooperar  na execução de funções atribuídas ao Investigador de Polícia e aos

servidores administrativos da PCMG.

II.5 - Investigador de Polícia

a) cumprir diligências policiais, mandados e outras determinações do Delegado de

Polícia competente, analisar, pesquisar, classificar e processar dados e informações

para a obtenção de vestígios e indícios probatórios relacionados a atos infracionais e

a infrações penais e administrativas;

b) obter elementos para a identificação antropológica de pessoas, no que se refere

às características sociais e culturais que compõem a vida pregressa e o perfil  do

submetido à investigação criminal;

c) colher as impressões digitais para fins de identificação civil e criminal, inclusive

de cadáveres, de pessoas presas e, concorrentemente, de pessoas que demandarem

a identificação civil, procedendo a classificação datiloscópica;

d) desenvolver ações necessárias para a segurança das investigações, inclusive a

custódia  provisória  de  pessoas  no  curso  dos  procedimentos  policiais,  até  o  seu

recolhimento na unidade responsável pela guarda penitenciária;

e) captar e interceptar dados, comunicações e informações pertinentes aos indícios
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e vestígios encontrados em bens, objetos  e locais de infrações penais  e de  atos

infracionais,  inclusive  em  veículos,  com  a  finalidade  de  estabelecer  a  sua

identificação, elaborando autos de vistoria e de constatação, descrevendo as suas

características, circunstâncias e condições;

f) realizar inspeções e operações policiais, além da adotar, sob a coordenação e

presidência  do  Delegado  de  Polícia,  medidas  necessárias  para  a  realização  de

exames periciais e médico-legais;

g) coordenar, supervisionar e avaliar os trabalhos executados por Investigadores de

Polícia, quando designado, sob a direção de Delegado de Polícia.

h) controlar, em prontuários apropriados, o registro geral, os antecedentes criminais

e a qualificação de pessoas identificadas oficialmente no Estado;

j) proceder ao confronto individual dactiloscópico para a identificação de pessoas e

de cadáveres;

l)  preparar,  examinar  e arquivar  as  fichas dactiloscópicas civis  e criminais,  bem

como manter o arquivo de fragmentos e impressões papilares;

m) operacionalizar  a  captura e  a  pesquisa  em sistema automatizado de leitura,

comparação e identificação de fragmentos e impressões papilares;

n)  identificar  indiciados  em  infrações  penais  e  autores  de  atos  infracionais,

conforme estabelecido em lei;

p)  cooperar  na  execução  de  funções  atribuídas  ao  Escrivão  de  Polícia  e  aos

servidores administrativos da PCMG.”

-  Anexe-se cópia ao Projeto de Lei Complementar nº  23/2012. Publicada, fica a

mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do

dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.194/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Celinho do Sinttrocel, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária Evangélica Obra de Amor - Aceoa -,

com sede no Município de Coronel Fabriciano.
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A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  31/5/2012 e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.194/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Evangélica Obra de Amor - Aceoa -, com sede no Município

de Coronel Fabriciano.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição  (alterado  em  17/7/2012)

determina, no art. 5º, parágrafo único, e no art. 29, § 1º, que as atividades de seus

dirigentes não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens,

gratificações ou benefícios, a qualquer título ou forma; e, no art. 40, que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova  redação  ao  art.  1º  da  proposição,  para  adequar  o  nome  da  entidade  ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto atual.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.194/2012 com a Emenda nº 1, a seguir, apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
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“Art.  1º -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária  Obras e

Amor - Acoa -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.”.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gustavo Perrella - Luiz

Henrique - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.602/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre a obrigatoriedade de realização do exame denominado “teste da linguinha” no

Estado de Minas Gerais.

A matéria foi  publicada no “Diário  do Legislativo”  de 1º/12/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição visa a obrigar os  hospitais da rede pública e privada do Estado a

realizarem, gratuitamente, o exame denominado “teste da linguinha” realizado antes

de ser concedida alta médica para liberação do recém-nascido. O projeto em análise

exige, ainda, que o referido exame seja realizado por fonoaudiólogo ou profissional de

saúde capacitado.

O “teste da linguinha” é muito importante para detectar alterações no frênulo lingual

do  bebê  que  podem  comprometer  o  desenvolvimento  da  infância  à  vida  adulta,

interferindo nos atos de sugar, mastigar e falar. Ele consiste na verificação manual da

posição e do comprimento desse frênulo. Sua execução, portanto, é simples, rápida e

indolor, o que justifica sua implementação como um simples exame de rotina.

A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual, de acordo com

o disposto no art. 24, XII, da norma constitucional, segundo o qual compete à União,

aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social,

proteção  e  defesa  da  saúde,  sendo  comum  entre  as  três  esferas  de  governo  a
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competência material sobre assuntos de saúde.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,  nada há que

impeça  esta  Casa  Legislativa  de  fazê-lo,  porquanto  inexiste  norma  constitucional

instituidora de reserva de iniciativa em relação à matéria objeto da proposição.

A assistência  à  saúde,  com  o  advento  da  Constituição  da  República  de  1988,

passou por  grandes  mudanças do ponto  de  vista jurídico.  A saúde passou a  ser

reconhecida como uma questão de relevância pública e como um direito dotado de

uma abrangência que ultrapassa o aspecto médico-assistencial.

Conforme disposto no “caput” do art. 198 da Carta da República, “as ações e os

serviços  públicos  de  saúde  integram  uma  rede  regionalizada  e  hierarquizada  e

constituem  um  sistema  único”,  organizado  de  acordo  com  as  diretrizes  de

descentralização,  de  atendimento  integral  à  população,  priorizadas  as  ações  de

prevenção e de participação da comunidade.

Todavia,  é  importante  destacar  que  a  proposição  precisa  ser  aprimorada  para

afastar os óbices de natureza jurídico-constitucional à tramitação da matéria.

Primeiramente, não nos parece razoável que, ao instituir a obrigatoriedade de que

as  redes  pública  e  privada  disponibilizem  o  exame  para  as  famílias  dos  recém-

nascidos, se condicione a alta da maternidade à realização do teste no bebê. São

diversos os motivos que podem ensejar a realização do teste em outras unidades de

saúde, seja da rede pública, seja da rede privada, e não somente na maternidade

onde a criança nasceu. A necessidade de que o teste seja realizado em momento

posterior pode estar amparada em uma orientação médica, em face das condições de

saúde do recém-nascido, ou pode resultar da preferência dos pais em realizá-lo em

outra instituição de saúde. Na falta  de recursos financeiros para que o teste seja

realizado  em  todas  as  maternidades  públicas,  o  Estado  pode  criar  uma unidade

especializada para a realização do exame, o que se mostra razoável e, até mesmo,

econômico.

Quanto  à  obrigatoriedade  da  realização  gratuita  do  exame,  na  rede  pública,  o

usuário  não  é  cobrado  diretamente  pela  realização  do  teste,  ou  seja,  a  medida

proposta não altera essa situação. Mas quando a rede privada não conveniada com o

Sistema Único de Saúde - SUS - presta o serviço, esta não pode ser obrigada a fazê-
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lo de forma gratuita, pois seria uma medida autoritária e abusiva do Estado. Ou seja,

a medida proposta é inócua, nos casos em que o serviço é realizado pelo Estado, e

uma grave afronta ao princípio da liberdade individual nos casos em que é prestado

por entidades privadas.

Entendemos,  portanto,  que  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  contribui  para  o

aperfeiçoamento  da  legislação  em  vigor  na  forma  do  Substitutivo  n°1,  que

apresentamos a seguir.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.602/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  realização  do  exame denominado  “teste  da

linguinha” no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a realização do exame denominado “teste da linguinha” em

recém-nascidos no Estado.

Parágrafo  único  -  O  exame  será  realizado  nas  unidades  hospitalares  por

fonoaudiólogo ou profissional da saúde devidamente capacitado.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Duilio de Castro - Dalmo

Ribeiro Silva - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.685/2013

(Nova redação, nos termos do § 1º do art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

O  Projeto  de  Lei  nº  3.685/2013,  de  autoria  do  Governador  do  Estado  e

encaminhado por meio da Mensagem nº 358/2013, dispõe sobre medidas relativas à

Copa das Confederações Fifa de 2013 e à Copa do Mundo Fifa de 2014 e dá outras

providências.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Esporte,
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Lazer e Juventude e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Por meio da Mensagem nº 413/2013, o autor encaminhou substitutivo ao Projeto de

Lei nº 3.685/2013.

Em  seu exame preliminar,  a  Comissão  de Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

legalidade, juridicidade e constitucionalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1,

de autoria do Governador do Estado.

Durante a discussão do parecer, em reunião realizada em 20/5/2013, foi acatada

sugestão de emenda do Deputado Tadeu Martins Leite, dando ensejo à apresentação

de nova redação do parecer, nos termos do § 1º do art. 138 do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento disciplina medidas e procedimentos a serem adotados

no âmbito do Estado para a realização da Copa das Confederações de 2013 e da

Copa do Mundo de 2014. Nos termos da Mensagem nº 358/2013, o projeto visa a

garantir o cumprimento dos compromissos firmados pelo Estado para sediar os jogos

de ambas as competições.

Com fins de oficializar a disponibilização do estádio Governador Magalhães Pinto -

Mineirão - para sediar os jogos, o Governador do Estado firmou com a Federação

Internacional de Futebol - Fifa - o “Stadium Agreement”, acordo que estabelece as

diretrizes  e  os  compromissos  relacionados  à  realização  das  competições.  Esse

acordo tratou, em linhas gerais, da adoção de medidas especiais de segurança e de

proteção, da exploração dos direitos comerciais, direitos de mídia e “marketing”, bem

como do direito exclusivo de comercialização e distribuição de produtos de consumo,

inclusive alimentos e bebidas, no interior do estádio.

A matéria em análise ratificará o citado acordo e vem na esteira de outras medidas

já adotadas pelo Estado para sediar as competições, como a criação da Secretaria

Extraordinária  da  Copa  e  a  edição  da  Lei  nº  18.310,  de  4/8/2009,  que  concede

isenção tributária às entidades vinculadas à realização da Copa das Confederações

Fifa de 2013 e da Copa do Mundo Fifa de 2014.

Em resumo, o texto original do projeto estabelece exceção temporária à eficacia

das normas estaduais que dispõem sobre a comercialização de alimentos e bebidas

nos locais oficiais de competição e sobre a concessão de gratuidade, redução de
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preço, meia-entrada ou qualquer forma de subvenção para aquisição de ingressos, de

modo que esses temas sejam tratados livremente pela Fifa.

Por  meio  da  Mensagem  nº  413/2013,  o  Governador  do  Estado  encaminhou

substitutivo ao Projeto de Lei n° 3.685/2013. O substitutivo encaminhado incorpora ao

projeto  as  questões  do controle  de  entrada  e  permanência  nos  locais  oficiais  de

competição,  da  segurança  e  da  publicidade  nesses  locais  e  garante  o  trasporte

gratuito para o deslocamento dos portadores de ingressos aos locais das partidas,

além de regulamentar a compra dos ingressos para os jogos e a comercialização de

alimentos  e  bebidas  no  estádio.  Assim  como  o  projeto  original,  o  substitutivo

excepciona  a  eficácia  de  todas  as  normas  estaduais  que  tratam  dos  temas

anteriormente citados, concedendo discricionariedade à Fifa para organizar os jogos

e protegendo os interesses comerciais da Federação.

Nos termos do substitutivo, a segurança pública nos locais oficiais de competição,

nas suas imediações e principais vias de acesso, nos aeroportos, hotéis e centros de

treinamento  localizados  no  Estado  e  as  medidas  de  prevenção  a  acidentes  ou

incidentes  de  segurança  de  qualquer  tipo  será  realizada  e  custeada  pelo  poder

público. O substitutivo prevê também a possibilidade de contratação de segurança

privada, mediante acordo entre a Fifa e os poderes públicos competentes.

No Capítulo V, que trata da comercialização de alimentos, bebidas e produtos nos

locais de competição, há previsão das chamadas zonas exclusivas para a prática de

atividades comerciais e de publicidade pela Fifa e por pessoas por ela indicadas, que

consiste num raio de até dois quilômetros no entorno de cada um dos locais oficiais

de competição, bem como espaço aéreo correspondente. Tal medida foi incorporada

com base na Lei Geral da Copa (Lei Federal nº 12.663, de 5/6/2012), que também

traz essa definição.

O  “caput”  do  art.  6º  do  Substitutivo  n°  1  determina  que  não  se  aplicam  às

competições qualquer ato normativo ou ajuste que disponha sobre a comercialização

de alimentos e bebidas. Desse dispositivo, depreende-se que o instrumento jurídico

que veda o comércio e consumo de bebidas alcoólicas nos estádios mineiros não se

aplicaria aos jogos da Copa do Mundo e da Copa das Confederações.

Segundo  avaliação  da  Polícia  Militar  e  de  membros  do  Ministério  Público,
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demonstrada nas audiências públicas realizadas por esta Comissão para tratar desse

tema, a vedação ao consumo de bebidas alcoólicas nos estádios contribuiu para a

redução dos fenômenos de violência por ocasião de jogos de futebol. Entendemos

que  essa  medida  representou  um  grande  avanço  para  o  futebol  brasileiro,  pois

possibilitou um ambiente mais seguro, propício para famílias e para uma convivência

mais pacífica.

No  entanto,  o  tratamento  do  assunto  no  citado  substitutivo  segue  o  comando

constante da já mencionada Lei Geral da Copa, que, em seu art. 68, § 1º, excetua a

aplicação supletiva dos arts.  13-A a 17 da Lei Federal  nº 10.671, de 15/5/2003,  -

Estatuto do Torcedor -, às competições da Fifa. Entre os dispositivos excepcionados

está o inciso II do art. 13-A:

“Art.  13-A -  São  condições  de  acesso  e  permanência  do  torcedor  no  recinto

esportivo, sem prejuízo de outras condições previstas em lei:

(…)

II - não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou

possibilitar a prática de atos de violência;”.

Outro dispositivo relevante é o § 3º do art. 6º, que assegura a continuidade das

atividades comerciais dos estabelecimentos já existentes e regularmente instalados

em  áreas  compreendidas  pelas  zonas  de  restrição  comercial,  desde  que  tais

atividades  sejam conduzidas de  forma consistente com práticas passadas.  Nesse

passo, busca-se assegurar a prática do comércio por parte de estabelecimentos que

já estavam regularmente instalados nessas zonas exclusivas, vedando-se, contudo, o

chamado “'marketing' de emboscada”, que consiste na publicidade de empresas não

patrocinadoras do evento.

O Capítulo VII assegura o transporte gratuito para as partidas realizadas no estádio

Governador  Magalhães  Pinto  para  as  pessoas  que  adquirirem  ingressos  para  os

jogos, bem como para os voluntários credenciados.

O substitutivo traz também disposições sobre a publicidade nos locais dos eventos,

merecendo destaque o art. 8º, segundo o qual o poder público cooperará com a Fifa

no combate a qualquer ato ilícito ou tentativa de violação das normas restritivas de

comércio e de publicidade, bem como dos direitos  de propriedade intelectual,  tais
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como  marcas,  símbolos,  expressões  e  mascotes  que  caracterizam  a  Fifa  ou  os

eventos.

Nas disposições finais do projeto em análise, há a previsão da possibilidade de ser

decretado feriado nos dias dos jogos e de se alterar temporariamente o nome do

estádio, por solicitação da Fifa. As mesmas medidas também são previstas na Lei

Geral da Copa.

É notório que a forma como a matéria é tratada no substitutivo segue os padrões

instaurados  pelo  governo  federal  na  Lei  Geral  da  Copa,  que  foi  editada  sob  o

entendimento de que “as especificidades que distinguem as copas de outros eventos

esportivos  possibilitam o  afastamento  de  normas  constantes  da  legislação  pátria,

como o Estatuto do Torcedor”, conforme consta no parecer do relator do Projeto de

Lei nº 2.330/2011, da Câmara dos Deputados, que deu origem à lei citada. A esse

respeito,  destaca-se  o  caráter  provisório  das  normas  previstas,  como  chamou  a

atenção a Comissão de Constituição e Justiça em seu parecer,  ao afirmar  que a

norma proposta estaria vinculada tão somente à realização das competições e que,

após tais eventos, restauram-se as normas atualmente em vigor.

Considerando  que  tais  medidas  são  necessárias  para  a  efetivação  dos

compromissos assumidos pelo Governo do Estado perante a Fifa, quando da escolha

de  Belo  Horizonte  para  sediar  partidas  das  competições,  somos  favoráveis  à

aprovação da proposição.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise  preliminar,  concluiu  pela

legalidade, juridicidade e constitucionalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

encaminhado pelo Governador.

Esta Comissão realizou audiência pública, em 7/5/2013, para debater o projeto em

epígrafe,  e  colher  sugestões  para  seu aprimoramento.  Nessa  oportunidade,  ficou

constatada a necessidade de maior reflexão sobre o dispositivo que trata da atuação

da força policial nas zonas exclusivas para a prática de atividades comerciais e de

publicidade.

Um dos participantes da audiência demonstrou, em sua exposição, que o parágrafo

único do art.  8º  do substitutivo poderia ensejar  arbitrariedades por  parte da força

policial, uma vez que autoriza a ação de ofício na referida área para proteger o direito
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de publicidade exclusiva da Fifa. Contudo, é importante ressaltar que nessas áreas

estão  situados  estabelecimentos  comerciais  e  residências  e  que  a  atuação  da

autoridade policial para, por exemplo, confiscar materiais nesses locais, deveria ser

autorizada judicialmente.

Cumpre-nos informar que foram apresentadas diversas sugestões de alterações do

projeto de lei em análise, das quais destacamos três sugeridas pelo nobre Deputado

Tadeu Martins Leite.  A primeira  e a  segunda tratam da realização de campanhas

educativas para conscientização acerca da incompatibilidade do consumo de bebida

alcoólica com a prática de esportes e com a condução de veículos e para promover o

tema “por um mundo sem armas, sem drogas, sem violência e sem racismo”, com

especial atenção ao enfrentamento ao “crack” e outras drogas. A terceira propõe a

supressão do parágrafo único do art. 8º do substitutivo, que autoriza o confisco de

materiais que utilizem marcas, símbolos, expressões e mascotes que caracterizem a

Fifa  ou  os  eventos,  para  proteger  os  direitos  de  propriedade  intelectual  dessa

Federação.

Julgamos que as primeiras alterações propostas devem ser acatadas com base no

entendimento de que, uma vez autorizada a comercialização de bebidas alcoólicas

nos locais onde ocorrerão os jogos da Copa do Mundo, os efeitos negativos de seu

consumo devem ser mitigados e de que nas campanhas sociais previstas na alínea

“a” do inciso I da Lei Geral da Copa seja focalizada a questão do “crack”. Quanto à

supressão  do  parágrafo  único  do  art.  8º,  entendemos  que  se  pode  manter  o

dispositivo, estabelecendo exceção para assegurar a inviolabilidade de propriedades

privadas,  em  razão  dos  direitos  assegurados  pela  Constituição  Federal  e  outras

legislações pertinentes. No nosso entender, dessa forma se evitariam arbitrariedades

contra a população residente na área de comercialização e publicidade exclusiva da

Fifa.

Incorporadas essas alterações, somos favoráveis ao instrumento que se pretende

instituir por meio do projeto sob comento, que nos parece garantir o cumprimento com

os  acordos  firmados  pelo  Estado  para  a  realização  dos  jogos  da  Copa  das

Confederações e da Copa do Mundo.
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Conclusão

Ante o exposto, somos favoráveis à aprovação do projeto sob comento, no 1º turno,

na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  com  as

Emendas nºs 1, 2, 3 e 4 que apresentamos a seguir.

EMENDA Nº 1

No Substitutivo nº 1, acrescente-se onde convier:

“Art. ...  - O Estado promoverá, durante o ano de 2014, campanhas educativas que

visem à conscientização acerca da incompatibilidade do consumo de bebida alcoólica

com a prática de esportes e a condução de veículos.”.

EMENDA Nº 2

No Substitutivo nº 1, acrescente-se no parágrafo único do art. 8º a expressão “na

via pública” após a expressão “relacionados à violação”.

EMENDA Nº 3

No Substitutivo nº 1, acrescente-se ao art. 8º o seguinte § 2º, passando o parágrafo

único a figurar como § 1º:

“Art. 8º - (…)

§ 2º - As medidas necessárias para garantir a proteção dos direitos mencionados no

“caput” observarão as garantias e restrições estabelecidas na legislação aplicável ao

caso de propriedades privadas.”.

EMENDA Nº 4

No Substitutivo nº 1, acrescente-se onde convier:

“Art.  … - O Estado de Minas Gerais adotará providências para a divulgação de

campanhas  com  o  tema  social  “Por  um  mundo  sem  armas,  sem  drogas,  sem

violência  e  sem  racismo”,  com  especial  atenção  à  questão  do  enfrentamento  ao

“crack” e outras drogas.”.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2013.

Marques Abreu, Presidente e relator - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.685/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.685/2013 dispõe sobre
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medidas relativas à Copa das Confederações Fifa de 2013 e à Copa do Mundo Fifa

de 2014 e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/2/2013,  a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  por  sua

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.

Em análise de  mérito,  a  Comissão de Esporte,  Lazer  e  Juventude opinou pela

aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, com as Emendas n°s 1 a 4, que apresentou.

Vem  agora  o  projeto  a  esta  Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  seus

aspectos financeiros e orçamentários, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

Nos termos da mensagem original que encaminhou o projeto de lei em exame, este

visa a garantir o cumprimento dos compromissos firmados pelo Estado com a Fifa no

ajuste  que  estabelece  as  diretrizes  e  os  compromissos  relacionados  ao  Estádio

Governador  Magalhães  Pinto  -  Mineirão  -,  que  sediará  os  jogos  da  Copa  das

Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014 a serem realizados em Minas

Gerais - o “Stadium Agreement”.

Cabe evidenciar que, por meio da Mensagem nº 413/2013, o Governador do Estado

encaminhou à Assembleia proposta de substitutivo ao Projeto de Lei nº 3.685/2013.

Tal  substitutivo,  ao  ampliar  o  conteúdo  das  disposições  previstas  na  proposição

original, apresentou um conjunto de dispositivos que disciplinam aspectos referentes

às condições de oferta e comercialização de ingressos, à segurança e ao consumo e

comercialização de alimentos, bebidas e produtos nos locais oficiais de competição, à

publicidade nesses locais e nos demais estabelecimentos e ao transporte gratuito.

Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela apresentação do

substitutivo encaminhado pelo Governador.

Na análise de mérito, a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude considerou que o
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conteúdo do substitutivo apresentado pela Comissão anterior  é necessário para a

efetivação dos compromissos assumidos pelo governo do Estado com a Fifa, ainda

que seja atribuída a essa entidade discricionariedade temporária na organização dos

eventos e na proteção de seus direitos comerciais e econômicos. Entretanto, propôs

quatro emendas ao referido substitutivo. A primeira delas diz respeito à realização de

campanhas educativas de conscientização acerca da incompatibilidade do consumo

de bebida alcoólica com a prática de esportes e a direção veicular. A segunda e a

terceira emendas alteram dispositivos que tratam da cooperação do poder público

com  a  Fifa  no  combate  a  ilícitos  ou  a  tentativas  de  violação  aos  direitos  de

propriedade intelectual da Fifa, relacionados aos eventos oficiais realizados durante o

período das competições. A quarta emenda se refere à realização de campanhas com

o tema social “Por um mundo sem armas, sem drogas, sem violência e sem racismo”.

Passamos, agora,  à análise da proposição no espectro das competências desta

Comissão. Sob a ótica tributária, a proposição em análise estabelece, ao tratar do

consumo e comercialização de alimentos, bebidas e produtos nos locais oficiais de

competição,  que  os  tratamentos  tributários  relacionados  às  competições  serão

disciplinados  em  legislação  específica,  com  concessão  à  Fifa  de  garantia  de

discricionariedade temporária na organização dos eventos oficiais e na proteção de

seus  direitos  comerciais  e  econômicos.  A propósito,  a  Constituição  da  República

remete, em seu art. 155, § 2º, XII, “g”, a lei complementar regular a concessão e

revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais, por meio de deliberação dos

Estados  e  do  Distrito  Federal.  Assim,  a  Constituição  Federal  recepcionou  a  Lei

Complementar  nº  24,  de  1975,  que  estatui  expressamente  que  a  concessão  de

quaisquer incentivos ou benefícios fiscais com base no ICMS, que implique redução

ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus, depende de decisão unânime

dos Estados representados no Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Dessa forma, os Convênios ICMS nºs 142/2011 e 138/2012, celebrados no âmbito

do  Confaz,  dispõem  sobre  isenção  e  suspensão  do  ICMS  nas  operações  e

prestações vinculadas à organização e realização das competições. Na mesma linha,

o Convênio ICMS nº 108/2008 autoriza os Estados e o Distrito Federal a conceder

isenção do ICMS nas operações com mercadorias e bens destinados à construção,
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ampliação,  reforma  ou  modernização  de  estádios  a  serem  utilizados  nas

competições. Ainda no plano normativo, a Lei nº 18.310, de 2009, concede isenção

tributária às entidades vinculadas à realização da Copa das Confederações da Fifa de

2013 e da Copa do Mundo da Fifa de 2014.

Do  ponto  de  vista  financeiro  e  orçamentário,  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015 prevê o Programa Estruturador 007 - Copa do

Mundo 2014.  O orçamento  fiscal  desse  programa para  o  biênio  2013-2014  é  de

aproximadamente  R$860  milhões,  a  serem  aplicados  em  ações  de  saúde,

mobilidade,  segurança,  receptividade  ao  turista,  sustentabilidade  e  infraestrutura

esportiva.

Entendemos que a proposição em análise, na forma do substitutivo encaminhado

pelo  Governador,  não  acarreta  impactos  orçamentários  não  previstos  ao  Tesouro

Estadual  e  que,  além  disso,  visa  ao  cumprimento  dos  acordos  excepcionais  e

temporários firmados pelo Estado com a Fifa para a realização dos eventos oficiais

durante  o  período  de  competições.  Entretanto,  consideramos  que  as  emendas

apresentadas  pela  Comissão que nos  antecedeu  não devem ser  acatadas,  pelas

seguintes  razões.  No  caso  das  Emendas  nºs  1  e  4,  a  edição  de  nova  lei  ou  a

alteração de lei em vigência, por iniciativa parlamentar, estabelecendo obrigação para

o Executivo incorre em inconstitucionalidade, por violação ao princípio fundamental

da  separação dos Poderes,  conforme entendimento pacífico do  Supremo Tribunal

Federal  (ADIs  n°s  2.800,  2.417  e  2.719).  Por  essa  razão,  ao  final  desta  peça

opinativa, apresentamos alterações que corrigem o vício. Consideramos ainda que as

Emendas nºs 2 e 3 não devem ser acatadas devido ao risco de se comprometer a

eficácia do uso do poder de polícia do Estado, nos termos da lei, com a finalidade de

proteção de direitos comerciais e econômicos celebrados.

Por fim, apresentamos o Substitutivo nº 2, redigido ao final deste parecer, que visa

corrigir erro material de remissão verificado no art. 2º, IX; adequar os conteúdos do §

2º  do  art.  6º  e  do  "caput"  do  art.  10  à  técnica  legislativa;  acrescentar  previsão

constitucional ao parágrafo único do art. 8º do Substitutivo nº 1, que trata do exercício

do  poder  de  polícia  do  Estado  quanto  à  proteção  de  direitos  comerciais  e

econômicos; permitir ao Estado instituir e promover, sem que se lhe impute obrigação
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para  tal,  campanhas  educativas  que  visem  à  conscientização  acerca  da

incompatibilidade do consumo de bebida alcoólica com a prática de  esportes  e a

direção veicular e à divulgação da temática social “Por um mundo sem armas, sem

drogas, sem violência e sem racismo”.

Conclusão

Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 3.685/2013

na forma do Substitutivo nº 2, a seguir redigido, e pela rejeição do Substitutivo nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça, e das Emendas nºs 1 a 4, da Comissão de

Esporte, Lazer e Juventude.

Esclarecemos que, com a aprovação do Substitutivo nº 2, ficam prejudicadas as

Emendas nºs 2 e 3, da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre medidas relativas à Copa das Confederações Fifa de 2013 e à Copa

do Mundo Fifa de 2014 e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta lei dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações Fifa

de 2013,  à  Copa do Mundo Fifa  de 2014 e aos  eventos  relacionados que serão

realizados no Estado.

Art. 2º - Para os fins desta lei, serão observadas as seguintes definições:

I  -  Fédération Internationale  de  Football  Association  -  Fifa:  associação suíça de

direito privado, entidade mundial que regula o esporte de futebol de associação e

suas subsidiárias não domiciliadas no Brasil;

II  -  subsidiária  Fifa  no  Brasil:  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  domiciliada no

Brasil, cujo capital social total pertence à Fifa;

III - Copa do Mundo Fifa 2014 - Comitê Organizador Brasileiro Ltda. - COL: pessoa

jurídica de direito privado, reconhecida pela Fifa, constituída sob as leis brasileiras

com o objetivo de promover a Copa das Confederações Fifa de 2013 e a Copa do

Mundo Fifa de 2014, bem como os eventos relacionados;

IV -  Confederação Brasileira  de  Futebol  -  CBF:  associação  brasileira  de  direito



1283
____________________________________________________________________________

privado, associação nacional de futebol no Brasil;

V - competições: a Copa das Confederações Fifa de 2013 e a Copa do Mundo Fifa

de 2014;

VI  -  eventos:  as  competições  e  as  seguintes  atividades  relacionadas  às

competições, oficialmente organizadas, chanceladas, patrocinadas ou apoiadas pela

Fifa, por subsidiárias Fifa no Brasil, pelo COL ou pela CBF:

a)  os  congressos  da  Fifa,  cerimônias  de  abertura,  encerramento,  premiação  e

outras cerimônias, sorteio preliminar, final e quaisquer outros sorteios, lançamentos

de mascote e outras atividades de lançamento;

b) seminários, reuniões, conferências, “workshops” e coletivas de imprensa;

c) atividades culturais, concertos, exibições, apresentações, espetáculos ou outras

expressões culturais,  bem como os projetos  Futebol  pela  Esperança (Football  for

Hope) ou projetos beneficentes similares;

d) partidas de futebol e sessões de treino;

e)  outras  atividades  consideradas  relevantes  para  a  realização,  organização,

preparação, “marketing”, divulgação, promoção ou encerramento das competições;

VII - períodos de competição: espaço de tempo compreendido entre o vigésimo dia

anterior à realização da primeira partida e o quinto dia após a realização da última

partida de cada uma das competições;

VIII - prestadores de serviços da Fifa: pessoas jurídicas licenciadas ou autorizadas,

com base em relação contratual, para prestar serviços relacionados à organização e

à produção dos eventos, tais como:

a) coordenadores da Fifa na gestão de acomodações, de serviços de transporte, de

programação de operadores de turismo e dos estoques de ingressos;

b) fornecedores da Fifa de serviços de hospitalidade e de soluções de tecnologia da

informação;

c)  outros  prestadores  licenciados  ou  autorizados  pela  Fifa  para  a  prestação de

serviços ou fornecimento de bens;

IX - parceiros comerciais da Fifa: pessoas jurídicas licenciadas ou autorizadas com

base em qualquer relação contratual, em relação aos eventos, bem como os seus

subcontratados,  com atividades  relacionadas  aos eventos,  excluindo as  entidades



1284
____________________________________________________________________________

referidas nos incisos III, IV e VIII;

X - locais oficiais de competição: locais oficialmente relacionados às competições,

tais  como  estádios,  centros  de  treinamento,  centros  de  mídia,  centros  de

credenciamento,  áreas de estacionamento,  áreas  para a transmissão de partidas,

áreas oficialmente designadas para atividades de lazer destinadas aos fãs, bem como

qualquer local no qual o acesso seja restrito aos portadores de credenciais emitidas

pela Fifa ou de ingressos;

XI - partida: jogo de futebol realizado como parte das competições;

XII  -  ingressos:  documentos  ou  produtos  emitidos  pela  Fifa  que  possibilitam  o

ingresso em um evento, inclusive pacotes de hospitalidade e similares.

CAPÍTULO II

DO CONTROLE DE ENTRADA E DA PERMANÊNCIA NOS LOCAIS OFICIAIS DE

COMPETIÇÃO

Art. 3º - O acesso, a entrada e a permanência nos locais oficiais de competição

durante os períodos de competição serão restritos às pessoas autorizadas pela Fifa.

Parágrafo único - Não se aplicam aos eventos normas estaduais que disponham

sobre  o  controle  de  entrada  e  permanência  de  pessoas  nos  locais  oficiais  de

competição.

CAPÍTULO III

DAS CONDIÇÕES DE OFERTA E COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS

Art. 4º - O preço dos ingressos para as competições será determinado pela Fifa,

não se aplicando às competições as normas estaduais referentes à:

I  -  concessão de gratuidade, redução de preço,  meia-entrada ou qualquer  outra

forma de subvenção a consumidores;

II  -  reserva  de  quantidade  absoluta  ou  percentual  de  ingressos  para  qualquer

categoria de pessoas, seja para distribuição gratuita, venda preferencial ou a preço

reduzido.

CAPÍTULO IV

DA SEGURANÇA NOS LOCAIS OFICIAIS DE COMPETIÇÃO

Art. 5º - A segurança pública nos locais oficiais de competição, nas suas imediações

e  principais  vias  de  acesso,  nos  aeroportos,  hotéis  e  centros  de  treinamento
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localizados  no  Estado  e  as  medidas  de  prevenção  a  acidentes  ou  incidentes  de

segurança de qualquer tipo, inclusive nos dias de partidas, será realizada, sem custos

para a Fifa e o COL, pelos poderes públicos competentes, não sendo aplicáveis aos

eventos  normas  estaduais  que  disponham  em  sentido  diverso,  inclusive  as  que

exijam a contratação de seguro de qualquer espécie.

§ 1º - O plano de segurança, a ser acordado entre a Fifa e os poderes públicos

competentes, poderá incluir o uso de segurança privada, a ser paga pela Fifa ou pelo

COL, nos estádios onde se realizem os eventos.

§ 2º - O “caput” aplica-se igualmente a normas estaduais que disponham sobre o

dever de manter, nos locais oficiais de competição, ambulância, médicos, equipes e

equipamentos de socorro.

CAPÍTULO V

DO CONSUMO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E PRODUTOS

NOS LOCAIS OFICIAIS DE COMPETIÇÃO

Art. 6º - Não se aplicam às competições as normas, ajustes ou quaisquer outros

instrumentos  jurídicos  estaduais  que  disponham  sobre  distribuição,  venda,

publicidade, propaganda ou comércio de alimentos e bebidas no interior dos locais

oficiais de competição, nas suas imediações e principais vias de acesso, inclusive as

que restrinjam o consumo de bebidas alcoólicas, salvo as proibições destinadas a

pessoas menores de dezoito anos.

§ 1º - Os tratamentos tributários relacionados à Copa das Confederações Fifa de

2013 e à Copa do Mundo Fifa de 2014 serão disciplinados em legislação específica.

§ 2º - Durante os períodos de competição, serão criadas zonas exclusivas para a

prática de atividades comerciais e de publicidade pela Fifa e por pessoas por ela

indicadas, que ocuparão um raio de até 2km (dois quilômetros) no entorno de cada

um dos locais oficiais de competição, bem como espaço aéreo correspondente, nas

quais  o direito  de conduzir  atividades comerciais nos dias  de eventos e em suas

vésperas será restrito à Fifa e às pessoas por ela indicadas.

§ 3º - É assegurada a continuidade das atividades comerciais dos estabelecimentos

já existentes  e  regularmente  instalados  em áreas  compreendidas  pelas  zonas  de

restrição comercial mencionadas no § 2º, desde que tais atividades sejam conduzidas
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de forma consistente com práticas passadas, observado o disposto no art. 170 da

Constituição Federal e na Lei Federal nº 12.663, de 5 de junho de 2012.

CAPÍTULO VI

DA PUBLICIDADE NOS LOCAIS OFICIAIS DE COMPETIÇÃO E DEMAIS

ESTABELECIMENTOS

Art.  7º  -  Não  se  aplicam  aos  eventos  normas  estaduais  que  disponham  sobre

veiculação de propaganda, dever de informar ou campanhas de conscientização ou

publicidade, de caráter  institucional ou não,  nos locais oficiais de competição, em

suas imediações, inclusive as zonas de restrição mencionadas no § 2º do art. 6º, e

nas principais vias de acesso aos locais oficiais de competição.

§ 1º - O disposto no “caput” aplica-se igualmente às regras referentes a veiculação

de publicidade em todo e qualquer bem público ou a qualquer bem privado que venha

a ser cedido, locado ou de qualquer forma utilizado pela Fifa, pelos prestadores de

serviço da Fifa, pelos parceiros comerciais da Fifa, pela imprensa ou por qualquer

pessoa física ou jurídica relacionada às competições.

§  2º  -  Permanecem aplicáveis  as  regras  estaduais  que  vedem  a colocação  de

qualquer  forma  de  publicidade  ou  propaganda  que  possa  colocar  em  risco  a

segurança do trânsito nas vias  públicas, estradas e rodovias  ou que promova ou

incite qualquer forma de discriminação racial, sexual ou religiosa.

Art.  8º - O poder público cooperará com a Fifa no combate a qualquer ilícito ou

tentativa  de  violação  ao  disposto  nos  arts.  6º  e  7º,  bem  como  dos  direitos  de

propriedade  intelectual  relacionados  aos  eventos,  tais  como  marcas,  símbolos,

expressões e mascotes que caracterizem a Fifa ou os eventos.

Parágrafo  único  -  As  autoridades  competentes  do  Estado  ficam autorizadas,  no

exercício do poder de polícia, a tomar medidas para garantir a proteção dos direitos

mencionados no “caput”,  podendo confiscar  materiais  relacionados à  violação,  na

forma prevista na Constituição da República.

Art. 9º - O poder público, no âmbito de sua competência, cooperará com a Fifa,

investigando e combatendo as práticas publicitárias e comerciais que, sem a prévia

aprovação  da  Fifa,  visem tirar  proveito  econômico,  mercadológico  ou  de  imagem

sobre os eventos.
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CAPÍTULO VII

DO TRANSPORTE GRATUITO

Art. 10 - Os portadores de ingresso para as partidas terão direito a duas viagens

diárias, custeadas pelo Estado, nas linhas especiais criadas para esse fim, quando

necessitarem do transporte público metropolitano para deslocamento para as partidas

realizadas no Estádio Governador Magalhães Pinto.

§ 1º - A gratuidade a que se refere o “caput” se aplica às pessoas que adquirirem

ingressos para as partidas realizadas no Estádio Governador Magalhães Pinto e se

dará, para este público, nos dias dos jogos.

§ 2º - O Estado disponibilizará o transporte gratuito para cada portador de ingresso,

com direito a passagem de ônibus gratuita para ida e volta ao local da competição,

nos dias dos jogos, no período de seis horas antes do início do jogo até duas horas

após o término do jogo.

§ 3º - A não utilização das passagens pelos beneficiários referidos no “caput”, nos

dias nelas designados, implicará a perda de sua validade.

§ 4º - Os voluntários terão direito ao transporte gratuito para o exercício de suas

atividades durante o período de realização dos jogos, mediante a apresentação de

credencial e estando devidamente uniformizados.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 - A Fifa fornecerá à Secretaria de Estado Extraordinária da Copa do Mundo

lista incluindo os prestadores de serviços da Fifa, os parceiros comerciais da Fifa e as

subsidiárias Fifa no Brasil.

Art.  12 - Durante o período de competição, a entidade que administra o estádio

onde  serão  realizadas  as  partidas  deverá,  caso  a  Fifa  solicite,  alterar

temporariamente o nome do estádio, adotando os nomes indicados pela Fifa.

Parágrafo único -  Os nomes temporários  adotados  para o estádio  na forma do

“caput” deverão ser utilizados para quaisquer fins relacionados aos eventos.

Art.  13 -  Antes de cada partida,  serão executados os hinos nacionais das duas

seleções participantes,  que também terão suas bandeiras  nacionais  hasteadas no

local oficial de competição.
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Parágrafo único - Não serão aplicáveis às competições as normas estaduais que

disponham  sobre  formalidades  a  serem  seguidas  antes  de  eventos  desportivos,

inclusive aquelas que prevejam a obrigatoriedade da execução de outros hinos.

Art. 14 - Aplicam-se, no que couber, às subsidiárias Fifa no Brasil as disposições

relativas à Fifa previstas nesta lei.

Art.  15  -  O  Governador  do  Estado  poderá  declarar  feriados  os  dias  em  que

ocorrerem eventos no Estado.

Art. 16 - O Estado poderá instituir e promover, durante o ano de 2014, campanhas

educativas que visem à conscientização acerca da incompatibilidade do consumo de

bebida alcoólica com a prática de esportes e a direção veicular.

Art. 17 - O Estado poderá adotar providências para a divulgação de campanhas

com o tema social “Por um mundo sem armas, sem drogas, sem violência e sem

racismo”,  com especial  atenção à  questão do  enfrentamento  do  “crack”  e  outras

drogas.

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos

até 31 de dezembro de 2014.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

Marques Abreu, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Carlos Arantes

- Duarte Bechir - Gustavo Valadares - Tadeu Martins Leite.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2013

ATAS

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 21/5/2013

Presidência dos Deputados José Henrique e Gustavo Corrêa

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência: Mensagem nº 453/2013 (encaminhando substitutivo ao Projeto de

Lei  Complementar nº  23/2012),  do Governador  do Estado -  Ofício nº  25/2013,  do

Governador  do  Estado  -  Ofícios  -  Registro  de  presença  -  2ª  Fase  (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.091 a 4.102/2013 -

Requerimentos nºs 4.790 a 4.821/2013 - Requerimentos do Deputado Neider Moreira

e outros e da Deputada Ana Maria Resende (11) - Comunicações: Comunicação do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Questão de ordem; chamada para recomposição de

quórum;  existência  de  número  regimental  para  a  continuação  dos  trabalhos  -

Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  Deputados  Carlos  Mosconi  e  Paulo  Guedes;

questão de ordem; discurso do Deputado Sargento Rodrigues; questões de ordem;

chamada para recomposição de quórum; existência  de  número  regimental  para a

continuação  dos  trabalhos;  discurso  do  Deputado  Rogério  Correia;  questões  de

ordem; chamada para recomposição de quórum; existência de número regimental

para a continuação dos trabalhos - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Decisão da Presidência - Designação de Comissões: Comissão Especial

para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  54/2013  -

Palavras  do  Sr.  Presidente  -  Comunicação  da  Presidência  -  Despacho  de

Requerimentos: Requerimentos da Deputada Ana Maria Resende (11); deferimento -

Questões de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Dilzon Melo - Neider Moreira - Adalclever Lopes - Almir Paraca -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago

- Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos
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Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva

-  Deiró Marra -  Doutor  Wilson Batista -  Duarte Bechir  -  Duilio de Castro -  Durval

Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -

Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor

Xavier - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Henrique -

Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo

Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo

Veneroso -  Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses

Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h8min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Bosco, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- A Deputada Luzia Ferreira, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

MENSAGEM Nº 453/2013

- A Mensagem nº 453/2013 e o substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº

23/2012 foram publicados na edição anterior.

OFÍCIO Nº 25/2013

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado, comunicando sua

ausência do Estado no período de 21/5 a 1º/6/2013, em virtude de viagem oficial ao

Reino Unido e à França, com ônus para o erário, em missão de caráter econômico e
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institucional.

OFÍCIOS

Do  Sr.  Alexandre  Silveira  de  Oliveira,  Secretário  Extraordinário  de  Gestão

Metropolitana, prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.367/2011, da

Comissão de Assuntos Municipais. (- Anexe-se ao Requerimento nº 1.367/2011.)

Do Sr. Álvaro Campos de Carvalho, Superintendente Regional do DNIT (substituto),

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  4.466/2013,  do  Deputado

Anselmo José Domingos.

Da Sra. Andréa Cristina de Miranda Costa, Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral de

Justiça,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  4.111/2012,  da

Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.500/2013, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Bruno Augusto de Jesus Ferreira, Vereador da Câmara Municipal de Frutal,

solicitando  o  apoio  desta  Casa  para  a  emancipação  do  Distrito  de  Aparecida  de

Minas, pertencente àquele Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Do  Sr.  Cláudio  Renê  Valadares  Lobato,  Coordenador  de  Exploração  de

Infraestrutura  Rodoviária  da  Unidade  de  Minas  Gerais  da  ANTT,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.440/2013, do Deputado Anselmo José

Domingos.

Do Sr. Clésio Andrade, Senador, prestando informações relativas ao Requerimento

n° 4.445/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Djalma  Bastos  de  Morais,  Presidente  da  Cemig,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 4.185/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel.

De D.  Walmor  Oliveira  de Azevedo,  Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte,

agradecendo  manifestação  de  aplauso  formulada  por  esta  Casa,  em  atenção  a

requerimento  do  Deputado Carlos  Pimenta,  pelos  trabalhos  sociais  desenvolvidos

pela Arquidiocese em Belo Horizonte e na Região Metropolitana.

Da  Sra.  Eliana  Piedade  Alves  Machado,  Superintendente  Regional  de

Regularização  Ambiental  do  Jequitinhonha,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento  nº  1.404/2011,  da  Comissão  de  Minas  e  Energia.  (-  Anexe-se  ao
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Requerimento nº 1.404/2011.)

Da  Sra.  Elisa  Smaneoto,  Diretora  de  Gestão  Interna  do  Gabinete  Pessoal  da

Presidenta  da  República,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

4.562/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Secretário Adjunto de Transportes (3), informando

o  recebimento  de  recursos  financeiros  relativos  aos  contratos  de  repasse  que

menciona.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do FNDE (598)  informando a  liberação dos recursos financeiros  que menciona,

destinados  a  garantir  a  execução  de  programas  desse  Fundo.  (-  À  Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr.  Frank Deschamp Lamas,  Presidente da Copanor,  prestando informações

relativas ao Requerimento n° 4.548/2013, da Comissão de Meio Ambiente.

Do  Sr.  Gilmar  de  Assis,  Coordenador  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das

Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, encaminhando exemplar da 2ª edição da

revista “Susinho”, elaborada por esse Centro. (- À Comissão de Saúde.)

Do Sr. Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente do Tribunal de Justiça, prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  4.593/2013,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr. Jorge Antônio Azevedo Vieira, Superintendente Regional de Trens Urbanos

de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.540/2013,

da Comissão da Pessoa com Deficiência.

Do Sr. José Abrahão Evangelista Café, Presidente da Caixa Beneficente dos Ex-

Guardas Civis e Fiscais de Trânsito de Minas Gerais, solicitando o empenho desta

Casa  para  que  seja  incluído  na  ordem  do  dia  do  Plenário  o  Projeto  de  Lei  nº

428/2011. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 428/2011.)

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.455/2011, da Comissão de Transporte. (-

Anexe-se ao Requerimento n° 1.455/2011.)

Do  Sr.  Júlio  César  dos  Santos  Esteves,  Secretário  Adjunto  de  Casa  Civil  (4),
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prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 2.092/2011,  3.275/2012 e

3.756 e 3.912/2013, em atenção a pedido de diligência formulado pela Comissão de

Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

Da Sra. Júnia Sabrina R. R. de Oliveira, Diretora Legislativa da Câmara Municipal

de  Muriaé,  encaminhando  a  representação  que menciona  e  carta  dos  alunos  da

Escola Municipal  Professora Odaléia Oliveira Morais  Azevedo.  (  -  À Comissão de

Combate ao Crack.)

Do Sr. Lauro Henrique Schimansky Sodré, Promotor de Justiça da Comarca de São

João del-Rei,  prestando informações relativas ao Requerimento nº 4.572/2013, da

Comissão de Direitos Humanos.

Da  Sra.  Leila  Mariano,  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  do  Rio  de  Janeiro,

agradecendo  voto  de  congratulações  formulado  por  esta  Casa  por  sua posse no

referido cargo.

Do Sr.  Leones  Dall`Agnol,  Chefe  de  Gabinete  da  Casa Civil  da  Presidência  da

República,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  4.562/2013,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Luiz Antônio Sasdelli Prudente, Corregedor-Geral do Ministério Público do

Estado,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  2.561/2012,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, Chefe da Assessoria Institucional do

Comando-Geral  da  PMMG,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº

4.318/2013, da Comissão de Segurança Pública.

Da Sra. Maria Cláudia Peixoto Almeida Paula, Chefe de Gabinete da Secretaria de

Educação (2), prestando informações relativas aos Requerimentos nºs 4.092/2012, da

Comissão  de  Participação  Popular,  e  4.414/2013,  da  Comissão  de  Combate  ao

Crack.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (15),  prestando

informações relativas aos Requerimentos nºs 2.457/ 2012 e 4.317/2013, da Comissão

de Direitos Humanos; 2.818/2012, da Comissão de Segurança Pública; 3.871/2012 e

4.258/2013,  do Deputado Anselmo José Domingues; 3.986,  3.987,  4.042,  4.076 e

4.112/2012  e  4.375/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular;  4.351/2013,  da
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Comissão  de  Transporte;  4.395/2013,  da  Deputada  Lisa  Prado;  4.412/2013,  da

Comissão de Combate  ao  Crack;  4.416/2013,  da  Comissão de Enfrentamento do

Crack; e 4.543/2013, da Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional da Caixa Econômica Federal

(8), encaminhando cópia dos contratos que menciona, celebrados entre o Estado e

essa instituição, e notificando crédito de recursos financeiros relativos ao termo de

compromisso que  menciona,  firmado entre  o  Estado e  a  CEF.  (-  À  Comissão  de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Núcleo Mineiro da Auditoria Cidadã da Dívida solicitando informações sobre os

rumos da Comissão Especial da Dívida Pública. (- À Comissão Especial da Dívida

Pública.)

Do Sr. Osmanio Pereira de Oliveira, Presidente do Instituto Mário Penna, solicitando

a intercessão desta Casa perante o Secretário de Saúde com vistas à ampliação dos

recursos do Pro-Hosp destinados a essa entidade. (- Comissão de Saúde.)

Do Sr. Pedro Dias dos Santos, Delegado de Polícia Federal, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 4.306/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Rafaela Gigliotti,  Coordenadora de Administração de Trânsito do Detran-

MG, prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.113/2011, da Comissão

de Direitos Humanos. (- Anexe-se ao Requerimento nº 1.113/2011.)

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 1.369/2011, da Comissão do Trabalho. (- Anexe-se ao

Requerimento nº 1.369/2011.)

Do Sr. Ricardo Augusto Simões Campos, Presidente da Copasa-MG (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 1.372 e 1.816/2011, respectivamente

das  Comissões  do  Trabalho  e  de  Meio  Ambiente.  (-  Anexem-se  aos  respectivos

requerimentos.)

Do Sr. Roberto Gomes de Souza, Procurador do Trabalho, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 4.454/2013, da Comissão do Trabalho.

Do Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  Secretário  de  Defesa Social  (2),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  1.684/2011  e  3.748/2012,
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respectivamente das Comissões de Esporte e de Segurança Pública. (- Anexem-se

aos respectivos requerimentos.)

Do Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  Secretário  de  Defesa Social  (2),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  4.057/2012  e  4.199/2013,

respectivamente da Comissão de Participação Popular e do Deputado Antônio Carlos

Arantes.

Do  Sr.  Rubens  Schröder  Sobrinho,  Presidente  do  Conselho  Regional  de

Enfermagem  de  Minas  Gerais,  solicitando  o  apoio  desta  Casa  ao  pleito

consubstanciado no Projeto de Lei nº 3.195/2012. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº

3.195/2012.)

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, de alunos do 4º

período de Psicologia da UNA e agradece a presença de todos.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  a  receber  proposições  e  a  conceder  a

palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.091/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de Muzambinho -

Acim -, com sede no Município de Muzambinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de

Muzambinho, com sede no Município de Muzambinho.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 21 de maio de 2013.

Carlos Mosconi

Justificação: A Associação Comercial e Industrial de Muzambinho, fundada no dia

17 de abril de 1975, é uma entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

com sede e foro nesse Município.

A  Associação  tem  por  finalidade  proporcionar  a  união  de  seus  associados;
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promover pesquisas e estudos estratégicos sobre as atividades produtoras; manter

departamentos e serviços especializados que orientem os seus associados no exato

cumprimento e observância da legislação social tributária; proteger os interesses dos

associados e criar um departamento recreativo para os associados e suas famílias.

Vale  ressaltar  que  a  entidade  já  possui  o  título  de  utilidade  pública  municipal,

concedido pela Prefeitura Municipal de Muzambinho em 11/3/ 2002.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Turismo,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.092/2013

Declara  de  utilidade  pública  o  CSM  -  Clube  dos  Servidores  Municipais  de

Divinópolis -, com sede no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  CSM  -  Clube  dos  Servidores

Municipais de Divinópolis -, com sede no Município de Divinópolis.

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

Sala das Reuniões, 21 de maio de 2013.

Fabiano Tolentino

Justificação: O CSM - Clube dos Servidores Municipais de Divinópolis -, com sede

no Município de Divinópolis, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem entre suas

finalidades  precípuas  a  prática  de  atividades  sociais,  recreativas,  culturais  e

esportivas, bem como a educação física de seus sócios.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano,  e  sua diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social,  é  justa a declaração de sua

utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.093/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Monsenhor  Umbelino,  com  sede  no

Município de Elói Mendes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Monsenhor Umbelino,

com sede no Município de Elói Mendes.

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

Sala das Reuniões, 21 de maio de 2013.

Ulysses Gomes

Justificação: A Associação Monsenhor Umbelino,  com sede no Município de Elói

Mendes, é uma sociedade beneficente, sem fins lucrativos.

Tem  por  finalidade  promover  e  realizar  atividades  de  aprimoramento  científico,

inclusive com a manutenção de cursos de aperfeiçoamento de mão de obra, além de

promover e participar de ações sociais, de combate à fome e à miséria e de proteção

da saúde, da maternidade, da infância e da juventude.

Cumprindo a entidade os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

peço apoio para a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.094/2013

Declara  de  utilidade pública  a Associação de Hotéis,  Pousadas  e  Similares,  de

Serviços e Turismo de Lambari - Aturlam -, com sede no Município de Lambari.-

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Hotéis, Pousadas e

Similares, de Serviços e Turismo de Lambari - Aturlam -, com sede no Município de

Lambari.

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

Sala das Reuniões, 21 de maio de 2013.

Dilzon Melo

Justificação: A Associação de Hotéis, Pousadas e Similares, de Serviços e Turismo
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de Lambari  -  Aturlam  -,  com sede nesse Município,  é  uma associação de direito

privado, sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado.

Tem por finalidade promover o bem-estar social e o congraçamento das classes

hoteleira,  comercial,  artesã  e  prestadora  de  serviços  relacionadas  ao  turismo,  no

Município de Lambari e região; amparar e defender os interesses gerais das referidas

classes junto ao poder público, atuando como órgão técnico e consultivo; colaborar

com  o  poder  público  no  estudo  e  solução  de  problemas  das  áreas  envolvidas;

fomentar o desenvolvimento dessas classes no Estado, abrangendo atividades a elas

relacionadas;  promover  pesquisa  e  divulgação  sistemática  de  informações  de

interesse  da  hotelaria  e  do  turismo;  promover,  em  âmbito  municipal,  exposições,

congressos, feiras, eventos e similares que contribuam para o desenvolvimento do

turismo; promover seminários, cursos e eventos afins que propiciem o aprimoramento

técnico das áreas em referência; criar, manter ou participar de serviços de utilidade

para seus associados; criar, manter ou participar de órgãos técnicos necessários ao

bom desempenho de suas atividades.

No desenvolvimento de suas atividades, a Associação não faz discriminação de

raça, cor, sexo ou religião.

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Turismo,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.095/2013

(ex-Projeto de Lei nº 1.880/1985)

Institui a obrigatoriedade de exame do diabete aos alunos de 1º e 2º graus da rede

oficial e particular de ensino, no período de matrícula para o ano letivo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatório o exame de detecção do diabete aos alunos de 1º e 2º graus

da rede oficial e particular de ensino para efeito de matrícula em seus respectivos

estabelecimentos, no início do ano letivo.

Art. 2º - Os exames deverão ser gratuitos e realizados pela Secretaria de Saúde em
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convênio com a Secretaria de Educação, através de campanhas conjuntas.

Art. 3º - Os alunos que comprovem a realização do exame, estarão dispensados do

mesmo no ato da matrícula.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 21 de maio de 2013.

Arlen Santiago

Justificação: O diabete é conhecido pelo homem há milênios, já tendo os antigos

egípcios  detectado  a  presença  de  açúcar  na  urina  humana.  Em  1921  a  doença

passou a ser controlada com a descoberta da insulina, um dos elementos vitais de

produção de energia de que o corpo necessita.

Pessoas com um grau muito acentuado de diabete devem tomar diariamente uma

injeção de insulina,  para  impedir  que a  glicose e  demais  elementos vitais  para o

organismo  sejam  expelidos  na  urina.  A consequência  direta  deste  fenômeno  de

expulsão é o coma.

A diabete causa ainda uma série de outros problemas, sendo a maior responsável

pela cegueira. Doenças cardiológicas e renais, dificuldades em cicatrizes, gangrena e

problemas  circulatórios  são  outras  das  enfermidades  que  podem  acometer  o

diabético.

O exame para detecção do diabete é extremamente simples - dura apenas alguns

minutos  e  não  requer  o  estado  de  jejum.  O  resultado  é  tido  como  de  total

credibilidade.

O diabete, apesar de ocasionalmente produzir sintomas desde o seu início, pode

muitas  vezes  não  os  apresentar,  passando  despercebido  ao  doente.  Por  isto  é

importante  a  descoberta  do  mal  o  mais  precocemente  possível.  Mediante  um

tratamento adequado e um controle rigoroso da doença, pode o diabético ter uma

vida normal e sadia. Sendo um mal hereditário, as probabilidades de sua expansão

aumentam consideravelmente; daí a necessidade de sua detecção e controle ainda

na infância.

Em nosso país são milhões as pessoas acometidas pela enfermidade. A motivação

principal  do  presente  projeto  é  fazer  com  que  as  crianças  e  os  jovens  sejam

prevenidos em relação ao diabete e, para os que porventura o portarem, cedo iniciem
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o seu tratamento médico.

Sendo as escolas de 1º e 2º graus grandes centros para onde anualmente afluem

milhões de crianças e jovens, nada mais útil do que se estabelecer nelas o exame

para  detecção  do  diabete.  O  momento  da  matrícula  é  o  mais  oportuno  para  a

realização de tal exame, pois é quando todos os alunos se concentram para o início

de um novo ano letivo. Ao realizar o exame, o aluno receberia o diagnóstico para que

se o fizesse constar em seu  prontuário escolar, dispensando-o de futuros exames.

Evidentemente, estaria isento deste exame o aluno que comprovasse já tê-lo feito

anteriormente.

Projeto de lei semelhante já foi aprovado pelo Legislativo paulista, por feliz iniciativa

de um membro daquela Casa. Minas Gerais, que sempre esteve na vanguarda das

questões do ensino e da política de saúde, deve permanecer nesta liderança, dando

mais este passo na garantia do nível de saúde do seu povo.

Aproveitamos o ensejo para louvar a iniciativa da Governadoria do Distrito L18 do

Lyons Clube, que vem-se empenhando junto às autoridades competentes para que

encetem  campanhas  deste  tipo.  De  mesmo  modo,  saberá  o  Legislativo  mineiro

postar-se na defesa da saúde pública em nosso Estado, como tantas vezes já tem

feito.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Dinis

Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.009/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.096/2013

Assegura às mulheres com elevado risco de desenvolver câncer de mama o acesso

ao teste de mapeamento genético através do Sistema Único de Saúde no âmbito do

Estado de Minas Gerais

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica assegurado, através do Sistema Único de Saúde, às cidadãs mineiras

que  forem  classificadas  através  de  laudo  médico  como  sendo  de  alto  risco  de

desenvolver o câncer de mama o acesso ao teste genético que identifica a mutação

no  gene  BRCA,  demonstrando  a  existência  de  grande  possibilidade  de

desenvolvimento da doença.
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Art.  2º  -  Para  efeitos  desta  lei,  são  consideradas  mulheres  com  alto  risco  de

desenvolver  câncer  de  mama  aquelas  que  apresentarem  histórico  familiar  de

incidência dessa neoplasia maligna em parentes de primeiro grau - mãe, irmãs e avós

- que desenvolveram esse tipo de câncer antes dos 50 anos de idade.

Art. 3º - As mulheres que apresentarem a mutação no gene BRCA identificada nos

termos do art. 1º desta lei poderão optar pela realização da cirurgia de mastectomia

profilática  e  de  reconstrução da mama através  do  Sistema Único  de  Saúde,  nos

termos da Lei Federal nº 9.797, de 1999.

Art. 4º - Caberá ao Poder Executivo a regulamentação desta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 21 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista

Justificação:  Esta  proposição  tem  por  finalidade  tornar  acessível  às  cidadãs

mineiras,  através  do Sistema Único  de  Saúde,  o  teste  genético  que possibilita  a

identificação de mutação no gene conhecido como BRCA. Essa alteração, segundo a

literatura médica, demonstra a existência de grande possibilidade de desenvolvimento

da doença, que tem no componente genético uma de suas principais causas.

De  fato,  as  mulheres  que  apresentam  mutação  no  gene  BRCA,  aquelas  cujas

mães, avós e irmãs desenvolveram o câncer antes dos cinquenta anos de idade,

aquelas que já desenvolveram câncer em uma das mamas e aquelas que, além da

predisposição  à  doença,  tem  os  seios  densos  e  de  difícil  detecção  de  nódulos

apresentam um risco muito maior de desenvolverem a doença do que a população

feminina em geral.

Por outro lado, a medicina vem incorporando cada vez mais as tecnologias para a

prevenção de  doenças,  entre  as  quais  se  destacam as técnicas  de  mapeamento

genético, que permitem a detecção precoce e a realização de tratamentos profiláticos,

possibilitando  uma  perspectiva  maior  de  cura  ou  mesmo  de  prevenção  ao

desenvolvimento de doenças graves como as neoplasias malignas.

Esse  é  justamente  o  objetivo  desta  proposição:  permitir  que  as  mulheres  que

apresentem alto risco de desenvolver o câncer de mama, o que mais acomete as

mulheres e que apresenta maior índice de mortalidade em todo o mundo, possam
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optar  por  realizar  a  cirurgia  profilática,  que reduzirá  em mais  de  90% o risco  de

sofrerem  com  essa  grave  enfermidade.  Sendo  a  proposição  de  mérito  e  de

importância indiscutível, espero o apoio de meus pares para a sua aprovação por

esta Assembleia Legislativa.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Doutor

Wilson Batista. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.710/2011 nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.097/2013

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Cantinho do Paraíso, com sede

no Município de Santana do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública  a Creche Comunitária  Cantinho do

Paraíso, com sede no Município de Santana do Paraíso.

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

Sala das Reuniões, 21 de maio de 2013.

Rosângela Reis

Justificação: A Creche Comunitária Cantinho do Paraíso é uma entidade civil  de

direito  privado,  de  natureza  filantrópica,  sem  fins  lucrativos,  que  presta  apoio  e

atendimento a crianças carentes da faixa etária dos 4 meses aos 5 anos de vida,

garantindo acesso à educação, alimentação, esportes, lazer e cultura e promovendo

a convivência  familiar  e  comunitária  dos  assistidos.  A documentação apresentada

atende aos requisitos legais. Por sua importância, contamos com o apoio de nossos

pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.098/2013

Declara de utilidade pública a Associação Casa do Cuidado Humano, com sede no

Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Casa  do  Cuidado
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Humano, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 21 de maio de 2013.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação Casa do Cuidado Humano é uma entidade civil de direito

privado, de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, que presta apoio e atendimento

a  pacientes  acometidos  de  doenças  graves,  oferecendo  orientação  e  suporte  às

famílias e capacitação de cuidadores, com o objetivo de aliviar  o desconforto e o

sofrimento  dos  pacientes  e  promover  a  qualidade  de  vida  dos  assistidos  e  dos

familiares.

A documentação apresentada atende aos requisitos legais.  Por  sua importância,

contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.099/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  e  do  Produtor  Rural  do

Convento, com sede no Município de Carandaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária e do Produtor

Rural do Convento, com sede no Município de Carandaí.

Art. 2º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 21de maio de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação: A Associação Comunitária e do Produtor Rural do Convento é uma

associação civil,  de fins não econômicos, com sede no Município de Carandaí, em

pleno funcionamento há mais de 4 anos.

A  Associação  tem  por  finalidade  prestar  serviços  que  possam  contribuir  para

melhorar as condições de vida de seus associados e dependentes, com ações de

saúde, atividades econômicas, culturais, desportivas e sociais, recreação, promoção

humana, serviços públicos, assistência social, de agricultura e patrimonial.
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Ainda constam como objetivos da Associação servir de ligação entre o meio rural e

urbano,  facilitando  o  intercâmbio;  desenvolver  canais  de  comercialização  dos

produtos e serviços de seus associados através de feiras,  mercadão do produtor,

inclusive no exterior;  trabalhar na defesa do meio ambiente como fonte de vida e

prestigiar, estimular e ajudar iniciativas que beneficiem a comunidade.

Cabe  destacar  que  o  Estatuto  Social  da  Associação  veda  a  remuneração,

bonificação ou vantagem aos membros da diretoria e do conselho fiscal, assim como

aos  mantenedores  ou  associados,  e  que  a  entidade  não  distribui  dividendos  de

espécie  alguma,  nem  qualquer  parcela  de  seu  patrimônio  ou  de  suas  rendas,

aplicando  integralmente  o  superávit  verificado  em  seus  exercícios  financeiros  no

sustento  de  suas  obras  e  atividades  e  no  desenvolvimento  de  suas  finalidades

sociais.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.100/2013

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação Projeto Resgate Vida Nova,

com sede no Município de Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Recuperação  Projeto

Resgate Vida Nova, com sede no Município de Campo Belo.

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

Sala das Reuniões, 21 de maio de 2013.

Duarte Bechir

Justificação: O Centro de Recuperação Projeto Resgate Vida Nova, com sede no

Município  de  Campo Belo, em pleno funcionamento  desde sua  fundação,  é  uma

sociedade civil, sem fins lucrativos, com duração indeterminada.

A entidade tem como finalidade colaborar com a recuperação e reintegração de

dependentes químicos, visando seu bem-estar físico e emocional, bem como atuar de

diferentes formas para viabilizar a manutenção da instituição, de forma a garantir o
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pleno funcionamento de suas atividades.

Pretende-se,  com  este  projeto,  assegurar  ao  Centro,  que  atende  os  requisitos

constantes  na  Lei  n°  12.972,  de  27/7/1998,  melhores  condições  para  o

desenvolvimento das suas atividades.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Combate ao Crack, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.101/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Medina, com sede no Município de Medina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Medina, com sede no Município de Medina.

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

Sala das Reuniões, 21 de maio de 2013.

Duarte Bechir

Justificação: Esta proposição visa a declarar de utilidade pública a Associação de

Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  de  Medina,  com  sede  no  Município  de  Medina.

Trata-se de sociedade civil,  sem fins lucrativos, com duração indeterminada e em

pleno funcionamento desde sua fundação.

A entidade tem como finalidade promover  a  melhoria da  qualidade de vida  das

pessoas  com  deficiência,  preferencialmente  daquelas  com  deficiência  mental,

buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania.

Pretende-se com este projeto assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento  de  suas atividades,  tendo em vista  que ela atende os requisitos

constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e da

Pessoa com Deficiência, para deliberação,  nos termos do art.  188, c/c o art.  103,

inciso I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.102/2013

Institui o Sistema Estadual de Prevenção da Tortura e de Outros Tratamentos ou

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes - SEPT-MG -, cria o Comitê Estadual para

a Prevenção da Tortura e de Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou

Degradantes - CEPT-MG - e o Mecanismo Estadual de Prevenção da Tortura e de

Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes - MEPT-MG - e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

Do Sistema Estadual de Prevenção da Tortura e de Outros Tratamentos ou Penas

Cruéis, Desumanos ou Degradantes - SEPT.

Art. 1º - Fica instituído o Sistema Estadual de Prevenção da Tortura e de Outros

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes de Minas Gerais - SEPT

-,  com  o  objetivo  de  prevenir  a  tortura  e  outros  tratamentos  ou  penas  cruéis,

desumanos ou degradantes no Estado de Minas Gerais, por meio de articulação e

atuação  cooperativa  de  seus  integrantes,  permitindo  trocas  de  informação  e

intercâmbio de boas práticas.

Parágrafo único - O SEPT será composto pelo Comitê Estadual para a Prevenção

da Tortura e de Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes -

CEPT -, pelo Mecanismo Estadual de Prevenção da Tortura e de Outros Tratamentos

ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes - MEPT - e pela Secretaria Executiva

do Sistema Estadual de Prevenção da Tortura e de Outros Tratamentos ou Penas

Cruéis, Desumanos ou Degradantes - SESEPT.

Art. 2º - Para os fins desta lei, considera-se:

I - tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes: além

dos tipos penais previstos na Lei 9.455, de 7 de abril de 1997, a definição constante

no art.  1º  da  Convenção da Organização das Nações Unidas Contra a Tortura  e

Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, promulgada pelo

Decreto nº 40, de 15 de fevereiro de 1991;

II  -  pessoas  privadas  de  liberdade:  aquelas  obrigadas  a  permanecer  em  locais

públicos ou privados, dos quais não possam sair por vontade própria,  abrangendo
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instituições  de  longa  permanência  para  idosos;  centros  de  detenção;

estabelecimentos  penais;  hospitais  psiquiátricos;  casas  de  custódia;  instituições

socioeducativas para adolescentes em conflito com a lei; comunidades terapêuticas;

centros de detenção disciplinar ou não, em âmbito militar  e de policiais civis; bem

como as respectivas instalações mantidas pelos órgãos elencados no art. 61 da Lei nº

7.210, de 11 de julho de 1984.

§ 1º - Não estão excluídos deste rol exemplificativo outros locais de privação de

liberdade.

§ 2º - Para os fins desta lei, considerar-se-á o tratamento conferido aos familiares

das pessoas em privação de liberdade, no que concerne ao exercício de sua relação

com o familiar privado de liberdade, como inclusos no objeto de atuação do SEPT.

Art.  3º  -  Os  integrantes  do  SEPT  deverão  observar  os  seguintes  princípios:  a

proteção  da  dignidade  da  pessoa  humana,  universalidade,  indivisibilidade,

transversalidade,  objetividade,  igualdade,  imparcialidade,  não  seletividade,  não

discriminação, legalidade impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e as

seguintes diretrizes:

I - respeito integral aos direitos humanos, em especial, das pessoas privadas de

liberdade;

II  -  articulação com as demais esferas de governo e de poder e com os órgãos

responsáveis  pela  segurança  pública,  pela  custódia  de  pessoas  privadas  de

liberdade, por locais de internação de longa permanência e pela proteção de direitos

humanos;

III  -  adoção das medidas necessárias, no âmbito de suas competências, para a

prevenção  da  tortura  e  de  outros  tratamentos  ou  penas  cruéis,  desumanos  ou

degradantes.

CAPÍTULO II

Do Comitê  Estadual  para  a  Prevenção da  Tortura  e  de  Outros  Tratamentos  ou

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes - CEPT

Art.  4º  -  O  CEPT  terá  caráter  deliberativo  e  será  constituído  por  membros

representantes de  órgãos e entidades governamentais  e da sociedade civil,  cujas

atividades  fim  estejam  relacionadas  ao  monitoramento,  supervisão  e  controle  de



1308
____________________________________________________________________________

estabelecimentos e unidades onde se encontrem pessoas privadas de liberdade, ou à

promoção da defesa dos direitos e interesses dessas pessoas.

Art. 5º -  O CEPT será composto por 30 membros no total, cuja forma de escolha

será definida em regimento interno, garantida a publicação de edital e a escolha das

organizações  da  sociedade  civil  em  fórum  autônomo  e  atenderá  aos  seguintes

critérios:

I - por um representante da Secretaria de Estado de Defesa Social;

II - por um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;

III- por um representante da Secretaria de Estado de Saúde;

IV  -  por  um  representante  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  da  Assembleia

Legislativa de Minas Gerais;

V - por um representante do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais;

VI - por um representante do Ministério Público Estadual de Minas Gerais;

VII - por um representante da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais;

VIII - por um representante do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos;

IX  -  por  um representante  do  Conselho  Estadual  dos  Direitos  da  Criança e  do

Adolescente de Minas Gerais;

X -  por  um representante da  Ordem dos Advogados  do Brasil  Seção de Minas

Gerais;

XI - por um representante do Conselho Estadual de Psicologia;

XII - por um representante do Conselho Estadual de Assistência Social;

XIII - por um representante da Corregedoria Geral de Polícia Civil;

XIV - por um representante da Corregedoria da Polícia Militar;

XV - por dezesseis representantes membros de Organizações da Sociedade Civil

com reconhecida atuação no Estado de Minas Gerais.

§ 1º - Haverá um suplente para cada membro titular do CEPT.

§  2º  -  Representantes  dos  Conselhos  da  Comunidade das  Varas  de  Execução

Penal, dentre outras instituições, participarão do CEPT na condição de convidados,

tendo direito à voz e não estando contabilizados entre os trinta representantes acima

referidos.

§  3º  -  Para  os  fins  desta  lei,  por  atividades  fim  considerar-se-ão  aquelas
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relacionadas  às  atribuições  legais  ou  estatutárias,  e/ou  com  notória  atuação  na

temática.

§ 4º - A Presidência e a Vice-Presidência do CEPT será exercida por um de seus

membros, eleitos pelo próprio CEPT, em mandato de dois anos, sendo permitida uma

reeleição, na forma do regimento interno.

§  5º  -  As  entidades  eleitas  cumprirão  mandato  de  dois  anos,  permitida  a

recondução.

§ 6º - As entidades representativas da sociedade civil elegíveis para participar do

CEPT farão as suas indicações nos termos previstos em seus estatutos, e a escolha

das entidades será realizada em reunião aberta ao público, especialmente convocada

para tal fim pelo Presidente do Comitê Estadual para a Prevenção da Tortura e de

Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, mediante edital.

§  7º  -  Poderão participar  das reuniões do CEPT, a convite do Presidente,  e na

qualidade de observadores, especialistas e representantes de instituições públicas ou

privadas,  que exerçam relevantes atividades na prevenção da tortura e de outros

tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.

§  8º  -  A participação  dos  membros  no  CEPT será  considerada  função  pública

relevante, não remunerada.

Art.  6º  -  Compete  ao  CEPT o  exercício  das  seguintes  atribuições,  entre outras

relevantes ao objeto desta lei:

I  -  acompanhar,  monitorar  e  avaliar  a  implementação  das  ações,  programas,

projetos  e  planos  desenvolvidos  em  âmbito  estadual,  bem  como  propor  o  seu

aperfeiçoamento;

II - acompanhar, monitorar, avaliar e colaborar para o aprimoramento das funções

de órgãos de âmbito nacional ou estadual cuja atuação esteja relacionada com suas

finalidades;

III  -  acompanhar  a  tramitação  dos  procedimentos  de  apuração  administrativa  e

judicial, com vista ao seu cumprimento e celeridade;

IV - auxiliar os trabalhos da Presidência do CEPT, no que diz respeito à convocação

de  reuniões  ordinárias  e  extraordinárias,  elaboração  de  atas  e  controle  da

documentação expedida e recebida pelo CEPT.
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V - acompanhar a tramitação de propostas normativas;

VI - propor, avaliar e acompanhar projetos de cooperação técnica a serem firmados

entre o Estado de Minas Gerais e a União, bem como entre o Estado de Minas Gerais

e os organismos nacionais e internacionais que tratam da prevenção da tortura e de

outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes;

VII - recomendar a elaboração de estudos e pesquisas e incentivar a realização de

campanhas  e  o  desenvolvimento  de  políticas  e  programas  relacionados  com  a

prevenção  da  tortura  e  de  outros  tratamentos  ou  penas  cruéis,  desumanos  ou

degradantes;

VIII  -  articular-se  com organizações  e  organismos  locais,  regionais,  nacionais  e

internacionais, com especial atenção à implementação das orientações do Sistema

Interamericano de Direitos Humanos e da Organização das Nações Unidas;

IX - receber denúncias e relatórios da SESEPT e do MEPTT, mantendo-se sempre

atualizado das ações desenvolvidas no âmbito dos mesmos;

X - coordenar e deliberar sobre as ações necessárias para a implementação das

recomendações  do  MEPT  e  com  ele  se  empenhar  em  diálogo  sobre  possíveis

medidas de implementação;

XI - apoiar a criação de comitês ou comissões assemelhadas na esfera municipal

para o monitoramento e a avaliação das ações locais;

XII  -  fortalecer,  junto  aos  atores  locais,  a  atuação  dos  órgãos  e  entidades

integrantes do SEPT, de modo a inibir represálias e retaliações contra a sua atuação;

XIII - difundir as boas práticas e as experiências exitosas de órgãos e entidades

municipais, estaduais, nacionais e internacionais;

XIV - coordenar o processo de seleção dos membros do MEPT, nos termos desta

lei e do regimento interno;

XV - elaborar relatório anual de atividades, na forma e no prazo dispostos em seu

regimento interno; e

XVI  -  fornecer  informações  relativas  ao  número,  tratamento  e  condições  de

detenção das pessoas privadas de liberdade no âmbito do Estado de Minas Gerais.

XVII - elaborar e aprovar seu regimento interno.
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CAPÍTULO III

Do Mecanismo Estadual  de  Prevenção da  Tortura  e  de  Outros  Tratamentos  ou

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes - MEPT

Art.  7º  -  Fica  criado,  no  âmbito  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerias,  o

Mecanismo Estadual de Prevenção da Tortura e de Outros Tratamentos ou Penas

Cruéis, Desumanos ou Degradantes - MEPT.

§ 1º  -  O MEPT será composto por  onze peritos,  nomeados pelo Presidente da

Assembleia Legislativa de Minas Gerias para mandato fixo de três anos, permitida a

recondução,  todos  com  notório  conhecimento,  ilibada  reputação,  atuação  e

experiência na defesa, garantia ou promoção dos direitos humanos.

§ 2º - Assegurar-se-á, entre os onze peritos, pelo menos um profissional de cada

uma das especialidades abaixo indicadas, com as habilidades e os conhecimentos

profissionais necessários para o desempenho das atribuições do MEPT:

I - medicina;

II - arquitetura ou engenharia;

III - direito;

IV - psicologia;

V - serviço social.

§ 3º - Não ficam excluídas outras áreas de formação e experiências pertinentes ao

desempenho das atribuições do MEPT.

§ 4º  -  A composição do Mecanismo Estadual  de Prevenção à Tortura de Minas

Gerais  deverá  ser  de  caráter  multidisciplinar  e  buscar  o  equilíbrio  de  gênero  e

representação adequada de grupos étnicos e minorias do Estado de Minas Gerais.

§ 5º - A escolha dos peritos que comporão o MEPT se dará por meio de seleção

pública, cujo procedimento será definido em edital  a ser publicado pelo CEPT, de

acordo com as regras definidas em regimento interno.

§ 6º  -  o  exercício de cargo no Mecanismo Estadual de Prevenção à Tortura de

Minas Gerais não configura representação de instituição ou organizações de qualquer

natureza.

§ 7º - Os conselhos profissionais relacionados com as áreas de formação presentes

no MEPT serão expressamente consultados sobre as candidaturas apresentadas.
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§ 8º - O processo de seleção de peritos para a composição do MEPT será público,

passível  de  impugnação  das  candidaturas  por  qualquer  interessado,  baseada em

fatos que possam comprometer sua independência e imparcialidade.

§ 9º - O CEPT apresentará lista única para cada uma das onze vagas de perito,

observada  a  regra  disposta  no  §  2º,  e  a  encaminhará  para  homologação  do

Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerias.

§ 10 - Os membros do MEPT terão independência na sua atuação e garantia do

seu mandato, do qual não serão destituídos senão pelo Presidente da Assembleia

Legislativa de Minas Gerias na comprovação de autoria e materialidade de crime em

sentença  transitada  em  julgado;  ou  de  grave  violação  ao  dever  funcional,  após

procedimento administrativo desenvolvido no âmbito do CPT em que se garanta a

ampla defesa e o contraditório.

§ 11 - O afastamento cautelar de membro do MEPT poderá ser determinado por

decisão fundamentada da maioria dos demais membros, no caso da constatação de

indício de autoria e materialidade de crime ou de violação ao dever funcional, o que

perdurará até a conclusão do procedimento administrativo de que trata o § 10º.

§ 12 - É assegurada aos membros do MEPT remuneração compatível com o cargo

e  com  as  atividades  desenvolvidas,  tomando  como  referência  a  remuneração

correspondente à do cargo em VL-43.

Art. 8º - Compete ao MEPT:

I - planejar, realizar e monitorar visitas periódicas e regulares a pessoas privadas de

liberdade,  para  verificar  as  condições  de  fato  e  de  direito  a  que  se  encontram

submetidas;

II - requisitar da autoridade competente a instauração imediata de inquérito policial

e de procedimento administrativo, caso se constate indícios da prática de tortura ou

de outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes;

III - elaborar relatório circunstanciado de cada visita realizada nos termos do inciso I

e, no prazo máximo de quinze dias, apresentá-lo ao CEPT, à Procuradoria-Geral de

Justiça,  às  autoridades  responsáveis  pela  detenção  e  outras  autoridades

competentes, a fim de que solucionem os problemas identificados e aprimorem as

condições de privação de liberdade;
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IV - elaborar relatório anual circunstanciado e sistematizado sobre o conjunto de

visitas  realizadas  e  recomendações  formuladas,  e  apresentá-lo  ao  CEPT,  à

Procuradoria-Geral  de  Justiça,  à  Defensoria  Pública  Geral  e  às  autoridades

responsáveis  pela  detenção  e  outras  autoridades  competentes,  a  fim  de  que

solucionem os problemas  identificados  e aprimorem as condições de privação de

liberdade;

V - fazer publicar e promover a difusão dos relatórios anuais das visitas realizadas;

VI - sugerir propostas a respeito da legislação existente;

VII - elaborar e aprovar o seu regimento interno;

VIII  -  articular  com  o  Mecanismo Preventivo  Nacional  e  com  os  Conselhos  da

Comunidade das  Varas  de  Execução Penal,  bem como outras  organizações com

atuação na temática, com o objetivo de obter apoio, sempre que necessário, em suas

missões no território mineiro, e de unificar as estratégias e políticas de prevenção da

tortura e de outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.

§ 1º - A criação e o funcionamento do MEPT não implicam limitação de acesso às

unidades  de  detenção  por  outras  entidades  públicas  ou  da  sociedade  civil  que

exerçam  funções  semelhantes  de  prevenção  da  prática  de  tortura  e  de  outros

tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes contra pessoas privadas de

liberdade.

§ 2º - Nas visitas previstas no caput deste artigo, o MEPT poderá ser representado

por todos ou parte de seus membros e poderá convidar representantes de entidades

da  sociedade  civil,  peritos  e  especialistas  com  atuação  em  áreas  afins,

responsabilizando-se  o  MEPT  pelo  treinamento  prévio  e  atuação  dos  convidados

relativamente às visitas realizadas.

§ 3º - As recomendações formuladas pelo MEPT servirão também como diretrizes

para a seleção e repasse de recursos orçamentários de órgãos e fundos estaduais

com  atribuições  relacionadas  ao  aprimoramento  das  condições  de  privação  de

liberdade no Estado de Minas Gerais.

§  4º  -  Os  Departamentos  da  Polícia  Civil,  da  Polícia  Militar,  bem  como  o

Departamento  da  Polícia  Rodoviária  Estadual,  prestarão,  no  âmbito  de  suas

respectivas competências, o apoio necessário ao funcionamento do MEPT.
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Art. 9º - São assegurados ao MEPT e aos seus membros:

I - o acesso às informações e registros relativos aos números e à identidade de

pessoas privadas de liberdade, às condições de detenção e ao tratamento a elas

conferido;

II  -  o acesso aos números de unidades de privação de liberdade e a respectiva

lotação e localização de cada uma;

III - o acesso imediato e irrestrito a locais públicos ou privados onde se encontrem

pessoas privadas de liberdade a que se refere o art. 2º, II, independentemente de

comunicação ou autorização prévia;

IV - a prerrogativa de entrevistar pessoas privadas de liberdade ou qualquer outra

pessoa  que  possa  fornecer  informações  relevantes,  reservadamente  e  sem

testemunhas, em local que garanta a segurança e o sigilo necessários;

V -  a escolha dos locais  a visitar  e das pessoas a serem entrevistadas, com a

possibilidade,  inclusive,  de  fazer  registros  por  meio  da  utilização  de  recursos

audiovisuais, respeitada a intimidade das pessoas envolvidas.

§  1º  -  A  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerias  prestará  o  apoio  técnico,

administrativo e financeiro ao MEPT e aos seus membros.

§ 2º - As informações obtidas pelo MEPT serão públicas, exceto nos casos em que,

a seu critério, a manutenção de sigilo seja relevante para resguardar a segurança,

intimidade,  vida  privada,  honra  ou  imagem  de  pessoas,  sendo,  ainda,  vedada  a

publicação  de  qualquer  dado  pessoal  sem  o  consentimento  expresso  da  pessoa

envolvida.

§ 3º - Não se prejudicará pessoa, órgão ou entidade por ter fornecido informação ao

MEPT, assim como não se permitirá que nenhum servidor público ou autoridade lhes

ordene, aplique, permita ou tolere sanção relacionada com esse fato.

§ 4º - O MEPT poderá solicitar auxílio das forças policiais para melhor desempenhar

as atividades e funções atribuídas nos incisos do presente artigo.

Art. 10 - O MEPT poderá trabalhar de forma articulada com os demais órgãos que

atuem na temática de prevenção da tortura e de outros tratamentos ou penas cruéis,

desumanos ou degradantes e que não sejam parte do SEPT.
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CAPÍTULO IV

Da Secretaria Executiva do Sistema Estadual de Prevenção da Tortura e de Outros

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes - SESEPT.

Art.  11  -  Fica  instituída  a  Secretaria  Executiva  do  Mecanismo  Estadual  de

Prevenção da Tortura- SESEPT, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, a qual tem por objetivo a execução da função de prevenir a tortura e

outros  tratamentos  ou  penas  cruéis,  desumanos  ou  degradantes,  mediante  o

exercício das seguintes atribuições, entre outras:

I - subsidiar a atuação do CEPT e do MEPT por meio do desenvolvimento de ações

voltadas à operacionalização de suas atividades;

II - contribuir para a implementação das recomendações do CEPT e do MEPT e

com eles se empenhar em diálogo sobre possíveis medidas de implementação;

III  -  construir  e  manter  banco de dados  com informações  sobre  a  atuação dos

órgãos governamentais e não governamentais;

IV  -  construir  e  manter  cadastro  de  alegações,  denúncias  criminais  e  decisões

judiciais;

V - instruir a atuação do CEPT e do MEPT através do fornecimento de dados e

informações;

VI - acompanhar e contribuir para a operacionalização do processo de seleção dos

membros do MEPT, nos termos desta lei e do regimento interno;

Art.  12 - A SESEPT será composta por um Secretário Executivo e dois técnicos

auxiliares.

Parágrafo  único  -  Os  membros  da  SESEPT  serão  selecionados  pelo  CEPT  e

nomeados pelo Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerias

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 13 - Para possibilitar maior intercâmbio de ideias e experiências no âmbito do

MEPT, seus primeiros  membros cumprirão  mandatos  diferenciados,  nos seguintes

termos:

I - três peritos serão nomeados para cumprir mandato de três anos;

II - quatro peritos serão nomeados para cumprir mandato de quatro anos;
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III - quatro peritos serão nomeados para cumprir mandato de cinco anos.

Parágrafo único - Nos mandatos subsequentes, dever-se-á aplicar o disposto no

§1º do art. 7º.

Art.  14  -  O  Poder  Executivo  Estadual  adotará  as  medidas  necessárias  para  o

funcionamento do SEPT.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 21 de maio de 2013.

Durval Ângelo

Justificação:  A  tortura  é  universalmente  reconhecida  como  uma  das  mais

repugnantes violações de Direitos Humanos. Por essa razão, ela foi um dos primeiros

crimes contra a humanidade a ser reconhecido no âmbito internacional logo após o

genocídio.

A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção Contra a Tortura e

Outros  Tratamentos  ou  Penas  Cruéis,  Desumanos  ou  Degradantes  em  10  de

dezembro de 1984, em sua Sessão XL, realizada em Nova York. Tal convenção já foi

ratificada por 124 países, número de adesões elevado e que demonstra a relevância

do tema e o consenso internacional sobre o assunto.

Essa  Convenção  foi  promulgada  pelo  Brasil  em  15/2/91,  através  do  Decreto

Presidencial nº 40. A iniciativa é relevante no processo de consolidação dos princípios

proclamados  pela  Carta  das  Nações  Unidas  em  nosso  país,  que  são  o

reconhecimento dos direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família

humana, fundamentos da liberdade, da justiça e da paz no mundo.

A Convenção das Nações Unidas exige de todos os países signatários um esforço

em promover adequações em sua legislação e implementar políticas públicas para

que  a  tortura  e  outros  tratamentos  ou  penas  cruéis,  desumanos  ou  degradantes

sejam erradicados.

Esta tarefa deve ser compartilhada simultaneamente por todas as esferas do poder

público e da sociedade civil,  pois,  apesar de muitos esforços, a prática da tortura

continua persistente e manchando a democracia do Brasil.

Uma análise realizada pelo relator especial da ONU, Nigel Rodley, que visitou o

Brasil em agosto e setembro de 2000, aponta que ainda existem muitas práticas de
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tortura  no  País.  No  relatório  E/CN.4/2001/66/Add.  2,  gerado  pela  pesquisa  e

apresentado  à  Comissão  de  Direitos  Humanos  da  ONU  em  2001,  são  feitas

recomendações ao governo de medidas para assegurar que o compromisso de pôr

fim a atos de torturas seja efetivado. No documento, o relator fez questão de frisar

que a tortura e outras formas de maus-tratos são “crime de oportunidade”, na medida

em que pressupõem a certeza da impunidade por parte do agressor e a facilitação do

ato graças a falta de monitoramento e controle externo de sua práticas.

O relatório aponta que as principais vítimas de torturas são pessoas pobres, sem

influência socioeconômica ou política, em sua maioria são doentes mentais, crianças

e  adolescentes  em  abrigos,  pessoas  detidas  pela  prática  de  delitos  e  por  estas

circunstâncias encontram dificuldade em acessar a justiça para denunciá-la e obter

reparação. Tal conjunto de caraterísticas parece encorajar os torturadores a perpetrar

os  maus-tratos.  Essa  atitude  sustenta-se  em  tradições  sociais  e  culturais

discriminatórias  e  restritivas  da  liberdade,  legado  do  patrimonialismo  escravista,

segundo  o  qual  pobres  e  delinquentes  não  são  reconhecidos  como  titulares  de

direitos. Os algozes sentem-se então seguros de sua impunidade, pois percebem que

as  vítimas,  além  de  desprezadas  socialmente,  desconhecem  seus  direitos  e  não

estão equipadas para transitar na intrincada estrutura judiciária.

Para superar essa triste realidade que enfrentam as vítimas, um esforço político

persistente deve se concentrar em adoções de medidas repressivas e principalmente

preventivas. De um lado, é indispensável o fim da cultura de impunidade, exigindo do

Estado rigor no dever de investigar, processar e punir seus perpetradores. De outro

lado, é de fundamental importância a criação e a manutenção de mecanismos que

eliminem a oportunidade de torturar,  garantindo o respeito à dignidade da pessoa

humana em todas as situações.

Neste sentido é que se propõe a criação do Comitê e do Mecanismo de Prevenção

à Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes em

Minas Gerais. Esses dispositivos têm como principal tarefa realizar o monitoramento

periódico nos estabelecimentos de custódia e abrigo de pessoas, coletar informações

relevantes e elaborar relatórios com recomendações que podem servir de base para

que as autoridades  competentes tomem medidas capazes de coibir  e  erradicar  a
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ocorrência dessas praticas.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de Justiça,  de  Direitos  Humanos  para

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

REQUERIMENTOS

Nº 4.790/2013, do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis lotados na Delegacia Especializada de

Combate ao Tráfico de Drogas, pela atuação em operação que resultou na prisão de

um homem com 20kg de pasta base de cocaína na BR-365, próximo ao Município de

Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro.

Nº 4.791/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  20º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

atuaram na operação que apreendeu o acusado de explodir  caixas eletrônicos em

Turvolândia  e Cachoeira  de Minas,  além de uma banana de dinamite,  um cordel

detonador de explosivos, duas pistolas, munições e um veículo; e seja encaminhado

ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja concedida aos

militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 4.792/2013,  do Deputado Almir  Paraca,  em que solicita  seja encaminhado à

Corregedoria-Geral de Polícia Civil pedido de providências com vistas a designar uma

força-tarefa para investigar denúncias recorrentes de possíveis emissões fraudulentas

de carteiras nacionais de habilitação no Município de Paracatu.

Nº 4.793/2013,  do Deputado Almir  Paraca,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  reestruturar  e  melhor

equipar  as  forças de segurança dos Municípios  de Vazante e Guarda-Mor e para

elevar o destacamento da Polícia Militar  de Guarda-Mor  a pelotão e o pelotão do

Município  de  Vazante  a  companhia.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de  Segurança

Pública.)

Nº 4.794/2013,  do Deputado Almir  Paraca,  em que solicita  seja encaminhado à

Cemig  pedido  de  providências  para  divulgar  em  ampla  campanha  publicitária

esclarecimentos sobre o programa de universalização de energia elétrica, para que o

cadastro de possíveis beneficiários reflita a situação da demanda da população do

Estado para as políticas públicas previstas em seus objetivos.
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Nº  4.795/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Presidência da Copasa-MG pedido de providências para que cesse a cobrança de

taxa de esgotamento sanitário que vem sendo cobrada no Município de Pouso Alegre

sem que haja prestação do serviço e para que se proceda à devolução dos valores

cobrados indevidamente. (- Distribuídos à Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 4.796/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais civis da 2ª Delegacia Regional de Polícia Noroeste de

Belo Horizonte pela atuação em ocorrência de furto de veículo próximo à Delegacia.

Nº 4.797/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  20º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

atuaram na operação que apreendeu o acusado de atentar contra a vida de Pierre

dos Santos, além de duas armas, três telefones celulares, cocaína e ácido bórico; e

seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que

seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo  relevante  serviço  prestado.  (-

Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  4.798/2013,  do  Deputado  Carlos  Mosconi,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Toninho Pinheiro, Deputado Federal, pela defesa da

saúde pública no exercício do mandato parlamentar e pelo corajoso gesto no Plenário

da Câmara Federal,  quando denunciou a não aplicação de recursos destinados à

saúde pública, aprovados em Orçamento. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.799/2013, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Aécio Neves, Senador da República, por sua eleição para a

Presidência Nacional do PSDB. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.800/2013,  do  Deputado Sávio  Souza  Cruz,  em que solicita  seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Paulo Henrique Pentagna Guimarães, Presidente do

Banco Bonsucesso,  pela  atuação da instituição na tentativa de  extorsão contra  o

Banco perpetrada por funcionários ligados ao Procon da Paraíba. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 4.801/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sd. PM Ismar Governo, da 84ª Cia. Tático-Móvel da PMMG,

por ter sido vice-campeão na Copa Leão Dourado, na categoria meio-pesado, bem
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como por  ter  obtido  vaga para  disputar  o Campeonato Mundial  de Jiu-Jítsu.  (-  À

Comissão de Esporte.)

Nº  4.802/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo pedido de informações

sobre  as  providências  tomadas  para  a  adequação  da  infraestrutura  do  Estádio

Governador Magalhães Pinto com vistas ao funcionamento do Juizado da Infância e

Juventude nesse local durante a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. (- À

Mesa da Assembleia.)

Nº  4.803/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Ouvidoria do Sistema Penitenciário as notas taquigráficas da 21ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para a apuração,

em Pompéu, ouvindo-se Vereadores, detentos e moradores, da denúncia de maus-

tratos que teriam sido praticados contra fugitivos da cadeia pública desse Município.

Nº 4.804/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  a  inclusão  no  programa

Caminhos de Minas do trecho que liga o Município de Monte Santo de Minas ao de

Cássia dos Coqueiros (SP).

Nº 4.805/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem pedido de providências

para  a  colocação  de  placas  de  sinalização  na  Via  Expressa,  no  trecho  sob  sua

jurisdição, indicando os acessos aos bairros da região e principais avenidas.

Nº 4.806/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem pedido de providências

para a manutenção e recuperação da Via Expressa, no trecho sob sua jurisdição,

incluindo a realização de capina nas margens da rodovia.

Nº 4.807/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Empresa Municipal de Transporte e Trânsito de Betim pedido de providências para a

manutenção e recuperação da Via Expressa, no trecho sob sua jurisdição, incluindo a

realização de capina nas margens da rodovia.

Nº 4.808/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Empresa Municipal de Transporte e Trânsito de Betim pedido de providências para a
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colocação de placas de sinalização na Via Expressa, no trecho sob sua jurisdição,

indicando os acessos aos bairros da região e principais avenidas.

Nº 4.809/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Superintendência Regional do DNIT pedido de providências para a apresentação de

plano de trabalho, projeto, valores da obra e prazo para a execução da reforma da

Ponte Velha, que liga os Municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo.

Nº  4.810/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para a liberação

de uma viatura para o Município  de Itinga,  em vista do sucateamento do veículo

atualmente utilizado.

Nº  4.811/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para a apuração, por

parte da Corregedoria,  da denúncia de que um suspeito de furto teria fugido pela

porta da frente da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil,  de Conselheiro Lafaiete,

logo após ter sido deixado no local por policiais militares.

Nº  4.812/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social,  à  Chefia  da  Polícia  Civil  e  ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  com  relação  a  acidente  ocorrido

quando a viatura da PMMG em Padre Paraíso levava um preso de Araçuaí e uma

testemunha à delegacia de Itaobim.

Nº 4.813/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 36º Batalhão de Polícia

Militar que participaram da operação que culminou na prisão de dois homens pela

prática do crime de tráfico de drogas em Vespasiano.

Nº  4.814/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para melhorar o

aparelhamento do  destacamento dessa corporação no Município  de São José do

Goiabal  e  para  a  substituição  da  única  viatura  disponível  para  uso  desse

destacamento.

Nº 4.815/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 13º Batalhão de Polícia
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Militar  pela participação em operação que culminou na prisão de dois homens no

Bairro São Francisco, responsáveis pelo crime de tráfico de drogas e suspeitos de

serem autores do assassinato de um casal na mesma região.

Nº 4.816/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  civis  lotados  na  Divisão  Especializada  de

Operações  Especiais  da  Polícia  Civil  que  participaram  da  operação  RDX,  que

culminou na prisão de quatro homens e na apreensão de um adolescente pela prática

de  várias  ações  tipificadas  como  crime  de  roubo  qualificado  pela  destruição  de

obstáculo.

Nº  4.817/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a assunção

da cadeia pública de Carangola, bem como para a liberação dos policiais militares

que nela atuam para o exercício da atividade-fim e a disponibilização de viatura com

dois policiais para o exercício da função de apoio.

Nº  4.818/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para a proibição

do sistema de policiamento denominado polícia unitária, por meio do qual um único

policial é designado para realizar o policiamento ostensivo.

Nº  4.819/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria do Sistema de Defesa Social as notas taquigráficas da

21ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de  providências  para  a

averiguação de denúncias de maus-tratos infligidos a internos da cadeia pública de

Pompéu  e  de  outras  irregularidades  e  para  a  adoção  de  medidas  para  o

deslocamento dessa Corregedoria ao referido Município a fim de que seja visitada a

cadeia e colhidas informações com os Vereadores.

Nº  4.820/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social as notas taquigráficas da 21ª Reunião

Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de  providências  para  a  averiguação  de

denúncias de maus-tratos infligidos a internos da cadeia pública de Pompéu e de

outras irregularidades.

Nº  4.821/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
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encaminhados  à  Promotoria  de  Justiça  na  Comarca  de  Pompéu  as  notas

taquigráficas  da  21ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de

providências para a apuração das denúncias apresentadas nessa reunião, mediante

a abertura de inquérito, e o encaminhamento dos resultados da referida apuração a

essa Comissão.

Do Deputado Neider Moreira em que solicita seja comunicada ao Plenário a adesão

à Frente Parlamentar pela Desoneração Tributária de Medicamentos das Deputadas

Ana Maria Resende, Liza Prado e Maria Tereza Lara e dos Deputados Alencar da

Silveira  Jr.,  Anselmo  José  Domingos,  Antônio  Genaro,  Antonio  Lerin,  Cabo  Júlio,

Carlos  Henrique,  Carlos  Mosconi,  Carlos  Pimenta,  Celinho  do  Sinttrocel,  Dalmo

Ribeiro Silva, Dilzon Melo, Duarte Bechir, Duilio de Castro, Fabiano Tolentino, Fábio

Cherem, Fred Costa, Gilberto Abramo, Gustavo Perrella,  Gustavo Valadares, Hélio

Gomes, Hely Tarqüínio, Inácio Franco, Ivair Nogueira, Jayro Lessa, João Leite, João

Vítor  Xavier,  Juninho  Araújo,  Lafayette  de  Andrada,  Leonardo  Moreira,  Leonídio

Bouças, Liza Prado, Maria Tereza Lara, Marques Abreu, Pompílio Canavez, Romel

Anízio, Rômulo Viegas, Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Tadeu Martins Leite e

Zé Maia. (Anexe-se ao requerimento do Deputado Neider Moreira em que solicita seja

comunicada ao Plenário a criação da Frente Parlamentar pela Desoneração Tributária

de Medicamentos.)

- São também encaminhados à Presidência requerimentos da Deputada Ana Maria

Resende (11).

Comunicações

- É também encaminhada à Presidência comunicação do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva.

Questão de Ordem

O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, verificando de plano, percebemos que

não há quórum para continuarmos a reunião. Peço, pois, seu encerramento, de plano.

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada

dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Bosco) - (- Faz a chamada.).

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 34 Deputados. Portanto, há quórum
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para a continuação dos trabalhos.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi* - Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares,

público  que  nos  visita  neste  momento,  telespectadores  da  TV Assembleia,  quero

comunicar a esta Casa que propus moção de aplauso ao Deputado Federal Toninho

Pinheiro pela defesa tenaz que faz da saúde no Congresso Nacional e pelo gesto

brilhante que teve semana passada ao mostrar ao País inteiro o descaso do governo

federal com a saúde, quando negligenciou o pagamento de R$8.300.000.000,00, já

empenhados no orçamento. Esses recursos não foram aproveitados exatamente pelo

descaso do governo federal. O Deputado Toninho Pinheiro mostrou exatamente isso.

Os recursos do orçamento da União que foram empenhados para a saúde...

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Mosconi, desculpe interrompê-lo,

mas  tenho  de  presidir  uma  comissão  especial  agora.  Quero  apoiar  totalmente  a

iniciativa de V. Exa. O Deputado Toninho Pinheiro teve a coragem de denunciar o

abandono da saúde  neste  país  por  parte do governo federal  e  foi  agredido.  É a

primeira vez na história em que vemos um Deputado ser agredido no Plenário.  A

truculência  da  maioria  do  governo  federal  no  Plenário  determinou  a  retirada  do

Deputado, que defendia a saúde e mostrsava a falta de investimentos na área. Quero

assinar  com V.  Exa.  a  sua iniciativa.  O  Deputado  Toninho Pinheiro  merece esse

reconhecimento do Parlamento de Minas Gerais. Parabéns, Deputado Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi* - Muito obrigado. Ele mostrou exatamente que, do

total empenhado no orçamento da União - R$84.000.000.000,00 -, aquele valor lá foi

retirado, mas não foi pago. Então, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, ficamos aqui

nesta luta para que o governo aplique um pouco mais de recursos. Todos dizem: “Mas

não tem mais dinheiro”. Ora, tem, sim. O dinheiro estava lá empenhado, e isso ficou

claro  para  todos.  O  Deputado  mostrou  para  o  Brasil  inteiro  ver  que  não  houve

interesse do governo federal em colocar esses recursos, que já estavam empenhados

no orçamento da União.  Isso fez parte de um relatório  do Tribunal  de Contas da

União, não é um dado aleatório. É um dado oficial retirado de um relatório do Tribunal

de Contas da União, que mostrou esses dados, além destes de que estou falando
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agora.

Do 2000 a 2010, a receita corrente líquida do Brasil cresceu 261%. Pois bem, nesse

período o orçamento da saúde cresceu 205%; portanto, muito abaixo dos valores da

receita líquida do nosso país. Os dados mostram também uma diferença que acho

oportuno  mostrar:  o  turismo  no  Brasil,  nesse  período  de  2000  a  2010,  cresceu

1.135% em  recursos  do  governo  federal,  ou  seja,  recursos  públicos,  enquanto  a

saúde cresceu 205%. Como já disse, esses dados são oficiais do Tribunal de Contas

da União, e, através deles, podemos mostrar como a saúde é tratada no Brasil.

Um outro dado estarrecedor, caro Deputado Duarte Bechir: o Tribunal de Contas da

União fez um exame paralelo entre os países que têm o chamado acesso universal à

saúde,  como  é  o  caso  do  Brasil.  É  um  acesso  universal,  isto  é,  a  saúde  é

universalizada. Outros países que professam esse tipo de assistência à saúde são

Austrália, Canadá, Cuba, Reino Unido e Suécia. Pois bem, meu caro Presidente, o

Tribunal de Contas fez uma comparação dos gastos “per capita” públicos do Brasil

com esses demais países. Observamos que Austrália, Canadá, Cuba, Reino Unido e

Suécia gastam entre US$2.000,00 e US$3.000,00 “per capita” com sua população na

área de saúde. Como já sabemos, Cuba é um país pobre, mas também pratica a

saúde universalizada e gasta US$875,00 “per capita” com a população. Será quanto

que o Brasil gasta? Vejam, o dado é estarrecedor: o Brasil gasta menos que a metade

do que Cuba gasta com sua população. Cuba gasta com a saúde US$865,00, e o

Brasil,  US$348,00. Não é possível  termos uma saúde minimamente razoável  com

estes valores aqui. Isso é um descaso total com a saúde da população brasileira.

Sr.  Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, naturalmente, numa situação

como  esta  aqui,  com  dados  oficiais  do  Tribunal  de  Contas  da  União,  as

consequências negativas vão aparecer, como estão aparecendo a todo momento. É

óbvio que as coisas vão acontecendo da pior maneira possível. Uma delas, que o

Brasil  está  tentando  trabalhar  agora,  é  relacionada  à  ausência  de  médicos  em

milhares  de cidades brasileiras,  como se isso acontecesse à toa  e como se não

houvesse médico no Brasil. Não. Temos um número razoável de médicos no País,

mas é claro que precisamos ter mais. E o que o Brasil faz? O Brasil resolve trazer

médicos de outros países. Ninguém é contra trazer médicos de outros países, desde
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que cumpram as leis feitas no Brasil e desde que cumpram a lei de revalidação do

diploma,  para  que  possamos  saber  se  esses  médicos  têm  capacidade  técnica  e

profissional  para  atender  a população brasileira.  Mas não foi  isso que aconteceu.

Resolveram fazer um acordo: “Traremos os médicos de Cuba, da Bolívia, da Espanha

e de Portugal, mas não será preciso revalidar o diploma”.

Gostaria de lembrar às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados que, nos últimos

exames de revalidação feitos no Brasil, meu caro Líder Bonifácio Mourão, 95% dos

médicos que prestaram essa modalidade de exame foram reprovados. E são esses

mesmos médicos que terão agora esse acordo com o governo federal para atender a

população brasileira.

Mas será que isso é possível? Não é, não. Pode ser que eles vão para o interior

atender a população da periferia do Brasil. Será que isso pode acontecer num país

minimamente sério, como imaginamos ser o Brasil? Seria possível fazer isso? Dizem

que será por três anos só. Ora, meu Deus, não é possível. Ainda bem que todos

estão reclamando, ainda bem que o Conselho Federal de Medicina está-se insurgindo

contra isso, porque isso não é aceitável, não há nenhuma razão, nenhuma situação

no  País  que  justifique  uma  iniciativa  como  essa,  que  fere  nossas  leis,  nossa

dignidade e que expõe a população brasileira a um atendimento de profissionais não

capacitados.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Carlos Mosconi, V. Exa. está

abordando um assunto dos mais sérios que poderíamos abordar neste Parlamento na

tarde de hoje. Na verdade, ficamos admirados realmente com essa possibilidade de

importação de cerca de 6 mil médicos, justamente de Cuba. Lemos alguma coisa a

respeito e vimos que, na verdade, até a década de 90, os médicos que saíam de

Cuba até para o Brasil eram bem-qualificados. Mas depois disso, parece-me que em

1994, foi criada a Escola Latino-Americana de Medicina - Elam -, que está fabricando

médicos a torto e a direito. A notícia que temos é que o curso técnico de Medicina

dura cerca de três anos e que nos outros dois anos há uma doutrinação política

dentro da fé praticada por Raúl Castro e Fidel Castro. Isso está acontecendo para

espalhar pelo mundo afora a cartilha marxista.

Não podemos aceitar uma situação dessas. Estamos com a saúde nessa situação e
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vemos, ao mesmo tempo, aproveitarem-se dessa carência de assistência no Brasil

para trazerem doutrinadores que irão aproveitar-se exatamente da população mais

carente do nosso país. Eles irão doutrinar a população na sua casa, na hora em que

ela mais precisa, seja a cartilha marxista, seja a cartilha que for. Não podemos admitir

isso.

Na verdade, Deputado Carlos Mosconi, V. Exa., como grande médico que é, sabe

muito  bem  que  estamos  precisando  de  um  número  maior  de  médicos,  mas  de

médicos competentes, dedicados e, de preferência, brasileiros.

O Deputado Carlos Mosconi* - Muito bem, Deputado Bonifácio Mourão. Teríamos

outras saídas. Temos faculdades em número suficiente, precisamos mudar o currículo

das  faculdades  brasileiras,  temos  um  grande  número  de  faculdades  federais.

Portanto, para o governo federal não seria tão difícil mudar o currículo, adaptando-o à

realidade atual  do  País.  Mas isso não é feito.  Formamos um número elevado de

médicos todo ano, mas sem condições de atender à população brasileira, sem uma

residência  adequada.  Também  não  há  nenhuma  iniciativa  no  País  para  que  os

médicos recém-formados entrem na residência  e  adquiram condições de atender,

mesmo na medicina social, que é o que precisamos muito no interior. Esse setor da

especialização é muito importante e atual no País.

O  Deputado  Carlos  Pimenta  (em  aparte)*  -  Quero  concordar  com  o  Deputado

Carlos  Mosconi  e parabenizá-lo por seu pronunciamento. Quando se fala hoje na

situação da saúde pública do País, precisamos procurar de certa maneira fazer os

debates, ouvir autoridades nos âmbitos estadual e federal. A Comissão de Saúde,

Deputado Carlos Mosconi, de acordo com o que combinamos, promoverá um debate

aqui.  Convidaremos o Deputado Toninho Pinheiro, que passou a ser o símbolo da

resistência. Ele teve coragem de fazer essa denúncia num momento tenso, crítico,

para o Congresso Nacional. Ele virá para cá. Queremos que também o Ministério da

Saúde e a Secretaria de Saúde venham aqui para debater esse tema tão atual. V.

Exa. até lidera, e o faz muito bem, o projeto Assine+Saúde. Apresentaremos esse

projeto de iniciativa popular para obrigar o governo federal a investir pelo menos 10%

da arrecadação na saúde. Parabéns.

Em  relação  aos  médicos,  concordo  com  V.  Exa.:  o  Brasil  tem  de  valorizar
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profissionais,  não somente os de medicina.  Estou vendo aqui  alunos do curso de

Psicologia,  que  muitas  vezes  se  esforçam,  que  estudam  em  boas  faculdades.  O

problema começa depois do diploma: falta mercado de trabalho, falta incentivo e falta

apoio aos estudantes universitários, aos psicólogos, a médicos ou dentistas.

O Brasil precisa valorizar a prata da casa e não trazer médico de Portugal, de Cuba

ou  da  Espanha.  É  preciso  valorizar  os  profissionais  respeitando-os,  dando-lhes

condições de trabalho e salários dignos.

O Deputado Carlos Mosconi* - Muito bem, Deputado Carlos Pimenta. V. Exa. tem

toda a razão: precisamos mesmo valorizar nossos cidadãos e nossos milhares de

estudantes. Levar um médico para uma cidade do interior sem estrutura é a mesma

coisa que levar um Juiz para uma cidade que não tem fórum, é a mesma coisa que

levar um Delegado para uma cidade que não tem delegacia.

Somente  levar  um  médico  não  resolve  nada.  Por  que  não  prestigiar  a  nossa

enfermagem, os nossos auxiliares de enfermagem? Aí, sim, daremos uma condição

mínima, Deputado Rômulo, de atendimento à população, que precisa de médicos e

vai até eles.

Não é possível o médico levar apenas um termômetro e um aparelho de pressão

para atender a população brasileira. Isso é ressuscitar o chamado médico dos pés

descalços, que foi instituído na China há mais de 50 anos, quando a China era um

país muito pobre e não tinha ninguém para atender a população. Então, estamos

refazendo no Brasil  o  que foi  feito  na China há mais  de 50 anos:  ressuscitar  os

médicos de pés descalços. Isso está acontecendo num país que é a 6ª economia do

mundo.

O  Deputado  Doutor  Wilson  Batista  (em  aparte)*  -  Deputado,  parabenizo-o  pelo

discurso e por abordar desse tema tão importante. Gostaria de deixar claro que o

discurso não pode ser conduzido apenas pelo argumento da falta de médicos. Isso é

uma grande inverdade. Um estudo mostra que, em 1970, Deputado Mosconi, há 50

anos, a população brasileira era de 100 milhões de habitantes. Hoje,  em 2013,  a

população chega perto de 200 milhões de habitantes. Ou seja, esse número duplicou.

Em 1980, tínhamos no Brasil cerca de 80 mil médicos, hoje temos 400 mil. Então,

nesses  anos,  enquanto  a  população  brasileira  duplicou,  o  número  de  médicos
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aumentou cinco vezes.

Assim,  o  Brasil  tem  número  de  médicos  suficiente,  até  o  dobro  do  que  é

preconizado  pela  OMS.  Por  que  hoje  o  médico  não  está  no  interior?  Por  três

questões:  falta  de  estrutura  hospitalar  decente  e  de  salários  decentes  e  equipes

incompletas. É isso que faz com que o médico fique nas grandes Capitais em busca

de melhores oportunidades de trabalho. Portanto, se quisermos saúde de qualidade

para todo o País e para o interior, basta investir nos salários e nas estruturas para

que o médico possa trabalhar com qualidade.

O Deputado Carlos Mosconi* - Muito bem, Deputado Doutor Wilson. O Deputado

Durval  Ângelo,  meu  caro  Presidente,  havia-me pedido  aparte.  Se  houver  tempo,

concederei com muito prazer.

Sr. Presidente, já irei encerrar. Espero que o governo federal tenha o bom- senso de

não  cometer  esse  grande  equívoco  com  a  população  do  país,  colocando  a  sua

disposição  para  atendimento  médico  profissionais  não  capacitados.  Gostaria  de

relembrar a todos o seguinte: o Revalida, que tem sido feito por médicos de Cuba e

da Bolívia, tem um índice de reprovação de 95%. Então, vamos apagar esse índice

de reprovação e trazê-los para atender à população do Brasil, o que, naturalmente,

não será nunca aceitável. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, público que

nos acompanha das galerias. Quero saudar também os Vereadores de Itacambira

que vieram nos prestigiar hoje. Cumprimento todos os mineiros e mineiras que nos

acompanham pela TV Assembleia nas diversas cidades de Minas Gerais.

Sr. Presidente, venho a esta tribuna pela terceira vez.

Deputado  Durval  Ângelo,  Presidente  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  desta

Casa, fiz aqui dois pronunciamentos relatando os fatos ocorridos na Superintendência

Regional de Ensino - SRE - de Januária, onde o Superintendente de Ensino, Albert

Willians Próbio Monção, vem sendo acusado pelos servidores da Superintendência e

pelos Inspetores.

Deputado  Bonifácio  Mourão,  Líder  do  Governo  nesta  Casa,  recebi  farta
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documentação,  com  abaixo-assinados  de  mais  de  110  funcionários  da  SRE,

Deputado Durval, relatando abusos cometidos pelo Superintendente. São abusos de

assédio  moral,  assédio  sexual  dentro  da  Superintendência.  Além  disso,  há  os

absurdos que ele comete fora da Superintendência, como brigar na rua com policiais

militares e civis, dirigir embriagado, desrespeitar a sociedade de Januária e perseguir

servidores. Ele só concede diária para quem é aliado do grupinho dele.

Já me manifestei  duas vezes  e  hoje estou  aqui,  Deputado Durval  Ângelo,  pela

terceira  usando  desta  tribuna  para  tratar  desse  caso.  Enviei  à  sua Comissão  de

Direitos  Humanos  esse  relatório.  Não  há  nada  criado  nem  inventado  por  este

parlamentar. São documentos, várias ocorrências policiais relatando os fatos. Enviei à

Comissão de Educação todo esse relatório, pedindo que a Secretaria de Educação

abrisse um inquérito para investigar essas graves denúncias feitas por servidores da

educação  de  Januária  e  por  funcionários  da  própria  superintendência.  Não  é  o

Deputado  Paulo  Guedes  que  está  acusando  o  Superintendente.  Veja,  Deputado

Durval Ângelo, o fardo de documentos.

Depois  de  várias  denúncias,  esperávamos  que  o  Estado  tomasse  alguma

providência, mas não, ele veio aqui e voltou para Januária mais empoderado ainda.

Fez  uma  reunião,  convocou  Diretores  e  Supervisores.  Aumentou,  então,  as

perseguições a esses servidores. Mas o mais grave voltou a acontecer esta semana,

Deputado Durval: a acusação de assédio sexual. Mesmo depois de ser acusado por

servidores e o caso repercutir na imprensa local, estadual, na tribuna desta Casa, ele

voltou a assediar outra funcionária da superintendência, aliás, desta vez se encontra

foragido da cidade porque o esposo dessa funcionária queria pegá-lo. Ele teve de se

evadir da cidade de Januária.

Espero que desta vez, depois de mais um escândalo desses que aconteceu na

localidade, o governo do Estado, a Secretária de Educação tomem as providências

para  punir  essa  pessoa,  que  tem  comportamento  de  delinquente  à  frente  da

Superintendência Regional de Ensino de Januária. A sociedade da cidade e do Norte

de Minas não admitem que coisas como essa continuem acontecendo.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Deputado Paulo Guedes, nosso Líder da

Bancada do PT,  estive atento aos dois  outros  momentos da denúncia de  V.  Exa.
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Vemos  que  essa  denúncia  agora  contra  o  Superintendente  Regional  Ensino  de

Januária agrava muito o quadro dele. Para nós é um contrassenso que uma coisa

dessas aconteça na educação, pois é um local que deveria ser de exemplo edificante

e não para posturas como essas. E vejam que em Minas Gerais temos a lei estadual

do assédio moral e toda a legislação federal que trata da questão do assédio sexual.

Conte  com  a  Comissão,  porque  ela  vai  tomar  providência.  Vamos  encaminhar

essas questões.

Aproveito este momento do aparte, já assumindo o compromisso com V. Exa. de

tratar essa questão, para me alongar um pouquinho mais. Gostaria de comentar um

ato público feito ontem no Vale do Aço, coordenado pela Amagis em desagravo ao

Judiciário  local.  Começo citando  uma frase atribuída  a  um  filósofo  estagirita,  um

aforismo, em que ele dizia o seguinte: “Sou amigo de Platão, mas sou mais amigo da

verdade”.  Quero  dirigir  isso  aos  meus  amigos  da  Amagis,  aos  meus  amigos  do

Judiciário.  Temos  de  ser,  antes  de  tudo,  amantes  maiores  da  verdade,  pois  é  a

verdade que tem de nos mover, é ela que, quando é conhecida, liberta, como diz a

Sagrada Escritura. Ela é realmente a busca fundamental de qualquer pessoa imbuída

do espírito de justiça.

Há dois meses, quando estive nesta tribuna denunciando crimes sem solução e o

assassinato  de  dois  jornalistas  no  Vale  do  Aço,  disse  que  havia  atitude  omissa,

“prevaricante” e criminal do Judiciário Criminal no Vale do Aço. A minha denúncia foi

geral, foi genérica. Mas tínhamos bem claros os alvos que iríamos atingir. Resultado:

o Tribunal de Justiça afastou o Juiz Marcelo Gonçalves de Paula, da 1ª Vara Criminal

de Ipatinga. Ele faltou ontem no ato da Amagis em Ipatinga e deveria ter ido para

dizer, Deputado Carlos Henrique, qual o preço das sentenças que ele vendia, quanto

custava cada sentença. Ele deveria ter ido ao ato da Amagis ontem para dizer como

ele fazia negócios com carros em seu gabinete, vendendo veículos. Ele deveria ter

ido ontem para dizer por que traficantes criminosos do Vale do Aço preferiam ser

julgados por ele. Na Comissão de Direitos Humanos tivemos testemunho de vários

traficantes que diziam que preferiam ser julgados por ele. Ele faltou ao ato público. A

Amagis, dentro desse compromisso com a verdade, deveria dizer que já houve um

Juiz afastado, não vou dizer que é só em vista das denúncias da Comissão, ele já era
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conhecido pelo Judiciário. Deputado Paulo Guedes, ele foi afastado com 25 votos, foi

unanimidade na sessão da Corte Superior.

E posteriormente citamos o Juiz Calais. Ele disse que não vai me processar, nem

poderia, pois provo a única coisa que disse: que há um criminoso perigoso no Vale do

Aço, que ele está preso agora, que é o Cb. Victor, da Polícia Militar.  Houve cinco

pedidos de prisão para ele, e foram absurdamente negados. Eu disse que houve um

crime em que quatro  adolescentes foram assassinados,  eles  foram sequestrados,

torturados, e os corpos desapareceram em Santana do Paraíso. E o Juiz, além de

não ter deferido a prisão dos policiais, os elogiou. Não queria voltar nesse assunto do

Dr. Calais na tribuna da Assembleia, mas várias pessoas me pediram. Até pessoas

que  estiveram  ontem  no  ato  público  prestando  solidariedade  ao  Juiz  me  trouxe

documentos que provam tudo isso que disse.

Não vou citar nomes. Estavam lá, hipocritamente, prestando solidariedade ao Juiz,

quando, na realidade, encaminharam documentos para a Presidência da Comissão

de Direitos Humanos criticando o referido magistrado. Aliás, entre as autoridades que

entraram em contato comigo, cito um, o Secretário de Defesa Social Rômulo Ferraz,

que disse que o Juiz teve agora uma atitude colaborativa.  Talvez por ser filho de

militar,  ele  não  prendia  militar,  não  prendia  policial  civil  e  dizia  que  todos  eram

cidadãos de bem.

Quero deixar  claro que denunciei  o  Juízo  Criminal  do Vale do  Aço.  A Corte do

Tribunal de Justiça, por unanimidade, concordou comigo e afastou o Juiz. Agora o Dr.

Calais mudou de atitude, está deferindo prisões que negou há cinco, seis anos. O

correto seria ele ter deferido na época em que o fato ocorreu. Estou nesta tribuna

consciente da importância da Amagis na representação de classe, mas deixo claro

que é a última vez que falo sobre tal fato, não por receio, porque falo quantas vezes

eu quiser, usando a minha liberdade, o meu poder e a minha responsabilidade como

Presidente de uma importante Comissão.

Deputado Paulo Guedes, antes de encerrar, cito novamente Aristóteles, o estagirita:

“Sou amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade”. Tenham claro que ninguém

vai  mudar  minha postura  de  19 anos  de Parlamento;  não  vou me intimidar  nem

recuar.  A denúncia  que  V.  Exa.  apresenta  contra  esse  Superintendente  é  grave,
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Deputado Paulo Guedes, e nós vamos tomar providências em razão do compromisso

com a verdade que tem norteado a Comissão de Direitos Humanos. Trata-se de uma

Comissão com uma bela composição. O Deputado Rômulo Viegas, Vice-Presidente,

é  um companheiro que nos tem surpreendido pelo  seu zelo,  pela  sua postura.  A

Comissão conta também com os Deputados Sargento Rodrigues, Rogério Correia,

Sebastião  Costa  e  Zé  Maia.  Ou  seja,  trata-se  de  uma  Comissão  que  tem  sido

exemplo dentro desse compromisso com a verdade.

Quero aqui  agradecer  ao  Tribunal  de  Justiça,  que afastou  um Juiz  criminoso e

bandido da 1ª Vara Criminal do Vale do Aço; porém admirou-me haver tanta gente

naquele  ato.  Que  hipocrisia!  Eram  pessoas  que  aqui  solicitaram  documentos  e

exigiram providências da Comissão de Direitos Humanos.

O Deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, Deputado Durval Ângelo.

Deixo  aqui  registrada,  mais  uma  vez,  essa  nossa  denúncia.  Pela  terceira  vez,

ocupamos a tribuna desta Casa para relatar esses fatos que vêm acontecendo na

Superintendência de Ensino de Januária. Esperamos que, depois de mais um ato de

falta de decoro desse Superintendente, o governo do Estado tome as providências

cabíveis  e  abra  um  processo  disciplinar  para  apurar  essas  graves  denúncias,

afastando-o  do  cargo  para  que a  sociedade de  Januária  conte,  enfim,  com uma

educação verdadeira. A educação não é uma área para se fazer política de picuinha,

política partidária, ainda mais para uma pessoa usar o cargo e cometer esse tipo de

abuso,  qual  seja,  perseguir  funcionários  e  praticar  assédio  sexual  e  moral.  Isso

envergonha, principalmente quando se trata de educação.

Quanto  à  educação  do  Norte  de  Minas,  exigimos  que  ela  seja  conduzida  com

respeito.  Por  isso  cobramos  uma  atitude  mais  firme  por  parte  da  Secretaria  de

Educação, para restabelecermos a normalidade na Superintendência de Ensino de

Januária,  porque  os  funcionários  estão  trabalhando sob  pressão,  sob  ameaças  e

ainda sob assédio moral e sexual.

Espero que o Superintendente, que está corrido da cidade, não volte lá mais. E que

a Secretária de Estado de Educação tome providências quanto à exoneração desse

Superintendente o mais rápido possível, porque isso não ocorreu apenas uma vez,

mas diversas vezes  e vem acontecendo.  São várias  as  denúncias,  são várias  as
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ocorrências policiais. Há abaixo-assinado subscrito por mais de 100 funcionários da

Superintendência. Isso, Secretária, tem de ser levado em consideração.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, pela ordem. Estou pedindo a palavra

pela ordem, não para suscitar questão de ordem. Estou vendo que não há quórum

suficiente para a continuação dos trabalhos, então peço a V. Exa. que encerre, de

plano, a reunião.

O  Sr.  Presidente  -  Deputado,  já  concedi  a  palavra  ao  próximo  orador.  Com  a

palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, antes

mesmo de  adentrar-nos  no  assunto,  gostaria  de  falar  que esta  é  a  terceira  vez,

Deputado Bonifácio Mourão, em que Deputados da base do governo utilizam essa

estratégia. Está faltando um pouco mais de respeito com os Deputados que estão na

tribuna.  Então,  Deputado  Bonifácio  Mourão,  para  que  V.  Exa.  não  tenha  um

comportamento mais radical por parte deste Deputado no tocante a obstruir projetos

do governo, peço a V.  Exa.  encarecidamente que,  quando um Deputado for  pedir

encerramento, de plano, que respeite o que prevê o Regimento. Se o orador está

nesta  tribuna,  o  Deputado  pode  até  provocar  e  suscitar  essa  fala;  fora  disso,

interromper nesse momento é, no mínimo, desrespeito para com o colega Deputado.

Esta  é  a  terceira  vez  em  que  Deputado  da  base do governo  faz  isso  com  este

Deputado. Nas outras duas vezes, conseguiram encerrar o pronunciamento.

Então, peço a V. Exa., que é o nosso Líder, pessoa séria, Deputado responsável e,

acima de tudo, equilibrado, que converse com os Deputados, especialmente com os

Deputados da base do governo, para que não tenham esse tipo de procedimento,

porque  fica  desrespeitoso  conosco.  Fazemos  a  inscrição  e  obedecemos  ao

Regimento. É muito simples para mim inscrever-me e discutir cada projeto durante

uma hora, e V. Exa. sabe disso. À medida que utilizam essa estratégia, não permitem

nem sequer que façamos uso da tribuna, e isso é algo que o parlamentar precisa ter.

Faço questão de não citar Deputados, até porque não concederia aparte a outro

Deputado. Então, como não citei, não concederei aparte a outro Deputado. Estamos
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aqui num clima de convivência harmoniosa, V. Exa. tem acompanhado, mas é preciso

ter um pouco mais de respeito com quem está na tribuna. Esta tribuna, Deputado

Bonifácio  Mourão,  é  algo  sagrado para  o  parlamentar,  o  único  lugar  em  que ele

consegue falar sem sofrer nenhuma retaliação, porque, se depender de alguns aqui,

desligam até a TV Assembleia para que não se façam denúncias. Entendo que o

parlamentar não pode ser tolhido, e, pasmem, como um Deputado pode desvalorizar

a ele mesmo e ao próprio parlamento?

Não é à toa que o Ministro Joaquim Barbosa tem feito críticas tão ácidas contra o

parlamento,  porque o  Deputado pratica a autofagia,  Deputado Durval  Ângelo.  Ele

quer,  numa  postura  de  defender  o  governo,  sacrificar  e  cortar  um  pedaço  dele

mesmo, cortando aquilo que é primordial na ação parlamentar, que é a inviolabilidade;

que é, na sua fala,  opinião e voto, a imunidade material  e formal que possui por

prerrogativa. O próprio Deputado quer impedir outro Deputado de utilizar a tribuna

para  falar.  Se o  Deputado,  seja  da  Oposição,  seja  da base,  não puder  utilizar  a

tribuna, então, temos de fechar este Parlamento, trancar as portas do Plenário e das

comissões  e  ir  embora.  Em  compensação,  também não  tem de receber  dinheiro

público, não deve ter a cara de pau de receber o salário. Tem de fechar o parlamento

e, no mínimo, não receber o dinheiro que recebe todo mês enquanto parlamentar.

Então, Deputado Bonifácio Mourão, queria fazer este desabafo. É a terceira vez em

que venho à tribuna e um Deputado usa essa estratégia. Precisamos de um pouco

mais de respeito.

O assunto que vim tratar é que ontem tivemos uma audiência pública na Comissão

de  Direitos  Humanos,  e  mais  uma  vez  quero  cumprimentar  o  Deputado  Durval

Ângelo, Presidente da Comissão, porque fizemos uma audiência pública propositiva

para  discutir  a  carga  horária  da  Polícia  Militar  e  dos  Bombeiros  militares,

especialmente a Resolução nº 4.251. Diferentemente do que disse a jornalista da

assessoria de comunicação da Assembleia, na sua matéria relacionada à resolução:

que o Comando se antecipou. O Comando não se antecipou.

A jornalista da nossa Casa precisaria estar um pouco mais atenta. O Comando está

tentando regulamentar aquilo que já é acordo. O PLC nº 33 é de minha autoria. Há 10

anos, estamos trabalhando com essa matéria para implantarmos uma carga horária
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que respeite a dignidade dos profissionais do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Sr. Presidente, Deputado Rômulo Viegas, quero falar da importância desse projeto.

V. Exa. participou ontem, como Vice-Presidente, da Comissão de Direitos Humanos e

acompanhou e tem acompanhado a nossa luta desde o primeiro momento em que

aqui chegou. Já participei de algumas discussões e debates com alguns Deputados

desta  Casa,  mas,  graças  a  Deus!,  ao  nosso  empenho  e  à  nossa  perseverança,

estamos conseguindo avançar depois de 10 anos.

Conforme disse,  o  PLC nº  33  é  de  minha  autoria.  Fizemos  um  acordo  com  o

governo  do  Estado,  que,  com  a  interlocução  feita  pelo  nosso  Líder,  Deputado

Bonifácio Mourão, foi referendado para avançarmos. O projeto foi aprovado em 1º

turno, com 41 votos a favor e nenhum voto contrário.  Fiz questão de agradecer a

cada Deputado ter manifestado o voto favoravelmente.

Sr.  Presidente,  há  10  anos  temos  trabalhado  nessa  matéria,  que  aliás  vem

avançando. Quero externar a nossa alegria não só por isso, mas também porque a

PMMG completará 238 anos de existência no dia 9/6/2013.

Pasmem, senhores e senhoras: até hoje não há uma carga horária definida em lei

para esses trabalhadores! O que havia definido? A Resolução nº 35.042, do ano de

2000,  definia que a  carga horária mínima seria,  Deputado Rômulo  Viegas,  de 40

horas. Perguntava-se ao Comando: qual era a carga horária máxima? A resposta era

esta:  “A carga  horária  máxima  é  quanto  desejar  o  Comandante  do  pelotão,  da

companhia e do batalhão escalar o policial e o bombeiro”.

Portanto, isso é algo absurdo e uma grave violação dos direitos humanos, o que

nos ensejou realizar  audiência pública na Comissão de Direitos Humanos há seis

meses. Agora estamos conseguindo avançar com essa matéria.  Aliás, ela é muito

importante para a vida dos únicos profissionais do Estado de Minas Gerais, Deputado

Durval Ângelo, que até hoje não conseguiram avançar na definição da carga horária.

Para  V.  Exa.  entender  a  dimensão disso,  a  última aprovação  foi  no  Congresso

Nacional, da PEC dos domésticos. Na verdade, eram os últimos trabalhadores do

setor  privado, porque a CLT, durante o governo Vargas,  é datada de 1943.  Lá já

haviam definido a carga horária dos trabalhadores do setor privado.  Conseguiu-se

aprovar  a  PEC  dos  empregados  domésticos  70  anos  depois,  ou  melhor,  da
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empregada doméstica, do motorista da família,  do caseiro e do jardineiro, que foi

inserida no texto da Constituição da República. No entanto, para policiais e bombeiros

militares, até então nada.

Com a aprovação do PLC nº 33, que determina ao Comando da Polícia Militar e do

Corpo de Bombeiros... Diferentemente do que escreveu a jornalista desta Casa, pois

o Comando não está se antecipando e isso não é da cabeça dele. Há um trabalho de

10  anos  realizado  por  este  Deputado  nesta  Casa.  Foram  necessárias  quatro

audiências públicas para que o Comando viesse a cumprir o que está determinado no

PLC.

Portanto tive a oportunidade de dirigir-me ontem ao Cel. Adeli, que representava o

Comando e é Presidente da comissão dos oficiais que foi designada para elaborar

essa resolução a fim de estar em sintonia ou em acordo com o que diz respeito ao

PLC.

Dois pontos foram duramente criticados, até por este Deputado. Em razão disso, já

conversei  com  os  Coronéis  Brito,  Chefe  do  Estado-Maior  da  Polícia  Militar,  e

Sant'Ana, Comandante-Geral.  Da mesma forma, estamos fazendo tratativas com o

Cel. Sílvio, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros. Em qual sentido? Por parte

da Polícia Militar, na Resolução nº 4.251 está a proposta de escalar o policial no turno

operacional de 10 horas. Ele trabalharia numa escala que só vai permitir um final de

semana de folga após 60 dias.

Quero registrar que ontem esteve aqui o Cb. Daniel, lotado no 49º BPM, que trouxe

uma contribuição importante. Ele disse: “Srs. Deputados, Sr. Coronel, ao adotarmos a

escala  de  folgar  apenas  um  final  de  semana  em  60  dias...  Eu,  na  condição  de

separado judicialmente, e o Juiz determinou que, quanto à guarda de minha filha, ela

ficará um final de semana com a mãe, o outro comigo. Como vou conseguir cumprir a

minha obrigação paterna com a folga de um final de semana de 60 em 60 dias? A

Constituição da República é muito clara, diz que a responsabilidade paterna... Aliás,

diz  muito  mais:  a  família  deve  ter  especial  proteção  do  Estado.  Mais  adiante,  o

constituinte  originário,  em  seus  arts.  226  e  227  diz  que,  não  apenas  a  família

receberá proteção especial  do Estado,  mas também é vedada qualquer  forma de

interferência coercitiva no convívio familiar, ou seja, na administração da família.
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Quando o Comando da Polícia Militar impõe uma escala em que o policial terá um

final de semana de folga de 60 em 60 dias, encontramos, de pronto, uma resistência

enorme a um comando constitucional claro. Por outro lado, estou confiante. Fizemos

um apelo ao Cel.  Sant'Ana e tratamos também dos Municípios distantes, os bem

longínquos um do outro, como os do Norte de Minas, do Triângulo e do Noroeste

mineiro. Há, por exemplo, o Município de Formoso, na divisa do Estado de Goiás, que

está a 130km de Buritis ou de Arinos. Então, é necessário que haja maior flexibilidade

na  formalização  da  escala  do  pelotão  ou  do  destacamento.  Se  são  40  horas

semanais, é possível discutir  em termos de 160 horas mensais. Sendo 160 horas

mensais,  temos  condições  de  flexibilizar  essa  escala  e  torná-la  mais  humana,

permitindo ao policial que às vezes tem de andar duas, quatro horas para fazer o

policiamento no Município, que retorne ao seio da sua família.

Então,  Sr.  Presidente,  quero  falar  da  minha  alegria  e  satisfação  em  estar

avançando. Há 10 anos, trabalhamos com essa matéria na Assembleia. Finalmente

estamos avançando e concluindo, sob a Liderança do Deputado Bonifácio Mourão,

que selou esse acordo. Tivemos o empenho do Deputado Duarte Bechir, que, se não

fosse  ele,  na  segunda-feira  passada,  não  haveria  quórum  para  aprovar  o

requerimento na Comissão de Direitos Humanos. Mas com a presença do Deputado

Duarte Bechir, isso foi possível, aprovamos.

Ontem, Deputado Duarte Bechir, realizamos audiência, que foi muito produtiva, com

a presença do Cel. Adeli, que representou o Comandante-Geral da PM, e do Cel.

Ezequiel, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros. Foi uma audiência propositiva,

que visou a ouvir  críticas, sugestões e apelos  tanto dos policiais e parlamentares

quanto dos Presidentes das nossas associações de classe. Quero dizer, Deputado

Duarte Bechir, que a audiência de ontem foi muito propositiva, sob a Presidência do

Deputado Durval Ângelo, que acolheu imediatamente o nosso requerimento.

Quero  deixar  aqui,  Sr.  Presidente,  uma fala  especial  aos  policiais  e  bombeiros

militares  de Minas Gerais:  há 10 anos trabalhamos para que essa questão fosse

tratada em lei. Agora o Comando, visando à aprovação já no 2º turno do projeto de lei

complementar  já  está  fazendo  as  tratativas  no  âmbito  da  resolução.  Estamos

avançando.
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Quarenta horas semanais é um avanço jamais alcançado em toda a história da PM

e do Corpo de Bombeiros. O compromisso que tenho com os policiais e os Bombeiros

é continuar trabalhando para aperfeiçoar essa resolução e torná-la cada vez mais

humana, que seja aplicada, obedeça ao interesse público da sociedade e, ao mesmo

tempo, que consigamos conciliar esse interesse em uma escala mais humana, mais

digna para policias e Bombeiros. Portanto, Sr. Presidente, encerro minhas palavras

agradecendo  muito  ao  nosso  Líder  Bonifácio  Mourão,  por  seu  equilíbrio  e  sua

sensatez, pois, a todo momento, tem acompanhado esse acordo. Obviamente não

poderia  deixar  de  agradecer  ao  Deputado  Duarte  Bechir  e  ao  Deputado  Durval

Ângelo, que têm contribuído para que isso se torne realidade na vida dos policiais e

dos  bombeiros  Militares  de  Minas  Gerais.  Muito  obrigado,  Sr.  Presidente,  pela

paciência com este Deputado.

Questões de Ordem

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, como não há quórum para continuação

dos trabalhos, peço a V. Exa. que encerre de plano a reunião.

O Deputado Bonifácio Mourão -  Considerando que há projetos importantes para

serem votados, inclusive, de acordo com a Oposição, há a votação em 1º turno do

Projeto de Lei nº 3.587/2012, do Procurador-Geral de Justiça, que dispõe sobre a

criação de cargos no âmbito do Ministério Público; há o Projeto de Lei nº 3.893/2013,

de autoria do Governador do Estado, que cria o Fundo Especial do Poder Judiciário

de Minas Gerais, e há muitos funcionários aguardando a aprovação desse projeto de

interesse dos servidores públicos de modo geral; e ainda, considerando que há vários

projetos de interesse de Deputados na pauta...

O  Deputado  Célio  Moreira  -  Sr.  Presidente,  o  que  solicitei  é  regimental,  então

encerre a reunião de plano, por favor.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  -  Pediremos  a  recomposição  de  quórum  e  que

prevaleça o interesse coletivo sobre o individual.

O Deputado Célio Moreira - O que estou pedindo é regimental, Sr. Presidente. Não

há quórum suficiente, então peço a V. Exa. que encerre de plano os nossos trabalhos.

O Sr. Presidente (Deputado Gustavo Corrêa) - Deputado Célio Moreira, os pedidos

do  Deputado  Bonifácio  Mourão  e  do  Deputado  Durval  Ângelo  também  são
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regimentais. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a

recomposição de quórum.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.).

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Responderam  à  chamada  32

Deputados. Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos. Com a palavra, o

Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

solicitei  o  uso da tribuna hoje,  mesmo com pouco tempo,  para tratar  também na

Assembleia Legislativa de um assunto relacionado com o programa Bolsa Família e

para acalmar os que recebem do governo Federal esse benefício.

Sabemos que o Bolsa Família é um programa de muita repercussão social. Embora

alguns setores da sociedade não entendam a importância dele, para os mais pobres

esse programa tem um sentido muito forte porque dá a eles a capacidade de ter um

recurso,  mesmo pequeno,  para  que  não  passem  fome.  As  elites  brasileiras  não

costumam  entender  muito  esse  programa,  e  alguns  setores  da  sociedade  vivem

alardeando a possibilidade do fim desse programa, questionando até mesmo a sua

existência.

Neste final de semana, Deputado Durval Ângelo, o boato de que o Bolsa Família iria

acabar e que as pessoas teriam de ir aos bancos para retirar o dinheiro rapidamente

percorreu o Brasil. O boato foi tão grande que mais de 1 milhão de pessoas foram

aos bancos para fazer a retirada do dinheiro desse programa. A Presidenta Dilma

reagiu de forma veemente a esse fato deplorável,  dizendo que era um boato, até

mesmo criminoso. Ela reforçou a necessidade do Bolsa Família e o valor que ele tem.

Pessoas desesperadas foram aos bancos para  retirar  o ganha-pão e a dignidade

adquirida por meio Cartão Bolsa-Família.

Então,  queria usar esse tempo, baseado no que aconteceu no final de semana,

para mostrar a força do Bolsa Família. Evidentemente, também gostaria de reforçar

que nós, do PT, do governo da Presidenta Dilma, e nossos aliados temos a convicção

da manutenção e da ampliação do Bolsa Família. Espero que muitos setores elitistas

do  Brasil  possam  enxergar,  a  partir  do  acontecido,  a  força  desse  programa,  em

relação aos mais pobres do Brasil.
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Como dizem, sempre é bom fazer do limão uma limonada. Foi terrível o boato que

aconteceu, mas, ao mesmo tempo, ele mostrou que esse programa é necessário no

Brasil  e  não pode ter  fim,  como alguns setores -  insisto -  conservadores da  elite

brasileira pensam em relação a ele. Isso ocorre, algumas vezes por incompreensão,

outras  vezes  por  preconceito.  Esse  era  o  assunto  que  eu  queria  mencionar  da

tribuna.

Sr. Presidente, gostaria de aproveitar este minuto que me resta para parabenizar o

PMDB mineiro,  pelo  programa  que  foi  ao  ar  na  televisão  em  Minas  Gerais.  Ele

indagava: "Quem não gostaria de morar nas propagandas do governo do Estado?".

Esse programa criativo do PMDB diz a verdade sobre as propagandas pagas, aliás

com  milhões  de  recursos  públicos  do  governo  de  Minas  Gerais,  em  relação  a

questões que sabemos não condizerem com a verdade. Até programa na televisão

com propaganda paga dizendo que não existia dengue tivemos no governo de Minas.

Aliás,  falaram  na  saúde  pública  e  se  esqueceram  da  dengue.  Engraçado,  eles

também não gostam que médicos venham para o Brasil.

Como disse o Senador Lindberg, alguns Deputados e Senadores do PSDB não se

lembram da palavra “povo” nem em discurso. É o caso do Senador Aécio Neves.

Então, o que vemos é que quem não se lembra da palavra “povo” também não se

lembra de dizer o que de fato tem acontecido no Estado de Minas Gerais, não se

lembra da dengue. Falam de saúde, mas não se lembram de que Minas Gerais é a

campeã da doença. Esse foi o título que o Estado ganhou. O Senador Aécio Neves é

réu no processo de R$4.300.000.000,00, no Ministério Público. E foi reafirmado que

será julgado no Tribunal de Justiça. É como se os recursos não fizessem falta.

Sugiro  ao  Deputado  Toninho  Pinheiro  que  da  próxima  vez  vá  ao  Congresso

Nacional lembrar também do recurso que Minas Gerais não aplicou na saúde. Ele se

esquece dessa faixa, assim como se esquece da dengue e dos médicos que fazem

falta ao povo. Parabenizo a Presidenta Dilma por trazer ao País especialistas nas

áreas  carentes  desses  profissionais.  O  ProUni  e  outros  programas  nos  darão

condições de termos profissionais no Brasil em quantidade suficiente. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
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Questões de Ordem

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, não há quórum para continuação dos

trabalhos. Solicito o encerramento, de plano, da reunião.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, como V. Exa. acabou de fazer

recomposição  e  havia  quórum  para  que  os  trabalhos  prosseguissem,  peço  outra

recomposição.

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada

dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Rômulo Viegas) - (- Faz a chamada.).

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência,  no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIX do art.  82 do

Regimento  Interno,  designa  os  membros  das  Comissões  Permanentes  que

participarão  das  reuniões  conjuntas  previstas  no  §  1º  do  art.  204,  destinadas  à

apreciação dos projetos de que trata a Subseção II da Seção IV do Capítulo I  do

Título  VII  do  Diploma  Procedimental,  as  quais  reger-se-ão  pelas  normas

complementares constantes desta decisão.

PELA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DEPUTADO ..................................PARTIDO

Gustavo Corrêa ..............................Bloco Transparência e Resultado

Inácio Franco..................................Bloco Avança Minas

PELA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
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DEPUTADO .................................PARTIDO

Paulo Lamac...................................PT

Luzia Ferreira.................................Bloco Transparência e Resultado

PELA  COMISSÃO  DE  PREVENÇÃO  E  COMBATE  AO  USO  DE  CRACK  E

OUTRAS DROGAS

DEPUTADO .................................PARTIDO

Vanderlei Miranda.........................PMDB

Paulo Lamac...................................PT

PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

DEPUTADO ..................................PARTIDO

Sebastião Costa...............................Bloco Transparência e Resultado

Leonídio Bouças .............................PMDB

PELA COMISSÃO DE CULTURA

DEPUTADO ...................................PARTIDO

Elismar Prado..................................PT

Luzia Ferreira..................................Bloco Transparência e Resultado

PELA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE

DEPUTADO .................................PARTIDO

Rômulo Veneroso..........................Bloco Avança Minas

Fred Costa......................................Bloco Transparência e Resultado

PELA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

DEPUTADO ..................................PARTIDO

Durval Ângelo.................................PT

Rômulo Viegas................................Bloco Transparência e Resultado

PELA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPUTADO ..................................PARTIDO

Duarte Bechir........................…......Bloco Transparência e Resultado

Maria Tereza Lara...........................PT

PELA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

DEPUTADO...................................PARTIDO

Marques Abreu...............................Bloco Avança Minas
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Ulysses Gomes...............................PT

PELA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DEPUTADO ..................................PARTIDO

Célio Moreira..................................Bloco Transparência e Resultado

Duarte Bechir..................................Bloco Transparência e Resultado

PELA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

DEPUTADO ...................................PARTIDO

Sávio Souza Cruz.............................PMDB

Tiago Ulisses....................................Bloco Avança Minas

PELA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

DEPUTADO....................................PARTIDO

André Quintão..................................PT

Maria Tereza Lara............................PT

PELA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

DEPUTADO ..................................PARTIDO

Liza Prado.......................................Bloco Avança Minas

Cabo Júlio.......................................PMDB

PELA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

DEPUTADO ...................................PARTIDO

Antônio Carlos Arantes...................Bloco Avança Minas

Fabiano Tolentino............................Bloco Transparência e Resultado

PELA COMISSÃO DE SAÚDE

DEPUTADO ..................................PARTIDO

Carlos Mosconi...............................Bloco Transparência e Resultado

Carlos Pimenta................................PDT

PELA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPUTADO ..................................PARTIDO

João Leite........................................Bloco Transparência e Resultado

Sargento Rodrigues.........................PDT

PELA COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL

DEPUTADO .................................PARTIDO
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Rosângela Reis ..............................Bloco Avança Minas

Bosco ….........................................Bloco Transparência e Resultado

PELA COMISSÃO DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

DEPUTADO ..................................PARTIDO

Ivair Nogueira.................................PMDB

Celinho do Sinttrocel......................Bloco Avança Minas

PELA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO

DEPUTADO ...................................PARTIDO

Gustavo Perrella...............................PDT

Braulio Braz.....................................Bloco Avança Minas

PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

DEPUTADO .................................PARTIDO

Zé Maia..........................................Bloco Transparência e Resultado

Jayro Lessa.....................................Bloco Transparência e Resultado

Adalclever Lopes...........................PMDB

João Vítor Xavier...........................Bloco Transparência e Resultado

Lafayette de Andrada.....................Bloco Transparência e Resultado

Romel Anízio.................................Bloco Avança Minas

Ulysses Gomes ...............................PT

NORMAS  COMPLEMENTARES  PARA  A  REUNIÃO  CONJUNTA  A  QUE  SE

REFERE O § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO:

1.  Os  membros  designados  nesta  decisão  poderão  participar  da  discussão  e

votação do parecer, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, com

direito a voz e voto.

2.  Os  membros  referidos  no  item  1  terão  direito  a  voto,  na  Comissão  de

Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  relativamente  apenas  às  matérias

abrangidas pela competência das comissões por eles representadas.

3.  Na ausência  de  um dos  membros  relacionados  no item  anterior,  o  Líder  de

bancada poderá  indicar  ao  Presidente  da  Comissão de  Fiscalização Financeira  e

Orçamentária um substituto.

4.  A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária poderá reunir-se com
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representantes  ou  grupos  de representantes  das  comissões,  a  fim  de  discutir  os

projetos a que se refere esta decisão.

5. O quórum para a abertura dos trabalhos e para deliberação será o da maioria dos

membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

6. A designação do relator será feita pelo Presidente da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, 24 horas após o término do prazo de apresentação de

emendas.

7.  As emendas serão entregues na Gerência-Geral  de  Apoio às  Comissões,  no

prazo regimental.

Mesa da Assembleia, 21 de maio de 2013.

José Henrique, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  54/2013,  do

Deputado Cabo Júlio e outros,  que acrescenta o art.  139 ao Ato das Disposições

Constitucionais  Transitórias  da  Constituição  do  Estado.  Pelo  BTR:  efetivos  -

Deputados João Leite e Lafayette de Andrada; suplentes - Deputada Luzia Ferreira e

Deputado Dalmo Ribeiro Silva; pelo BAM: efetivo - Deputado Antônio Carlos Arantes;

suplente - Deputado Rômulo Veneroso; pelo PT: efetivo - Deputado Durval Ângelo;

suplente - Deputada Maria Tereza Lara; pelo PMDB: efetivo - Deputado Sávio Souza

Cruz; suplente - Deputado Ivair Nogueira. Designo. Às Comissões.

Palavras do Sr. Presidente

A  Presidência  informa  ao  Plenário  que  o  Projeto  de  Lei  nº  4.086/2013,  do

Governador  do  Estado,  que  dispõe  sobre  as  diretrizes  para  a  elaboração  da  lei

orçamentária  para  o  exercício  financeiro  de  2014  e  dá  outras  providências,  foi

publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  sábado,  dia  18/5/2013,  e  distribuído  em

avulso, por meio eletrônico, às Deputadas e aos Deputados no dia 20/5/2013.

A Presidência  informa,  ainda,  que  o  prazo  de  20  dias  para  apresentação  de

emendas  ao projeto na  Comissão de  Fiscalização Financeira  tem início  hoje,  dia

21/5/2013, e será encerrado no dia 10/6/2013.

Comunicação da Presidência
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A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  4.803  e  4.819  a

4.821/2013, da Comissão de Direitos Humanos, 4.804 a 4.809/2013, da Comissão de

Transporte, e 4.810 a 4.818/2013, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se

para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XVI

do art. 232 do Regimento Interno, os requerimentos da Deputada Ana Maria Resende

(11) em que solicita a inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei nºs 1.319, 1.322,

1.323, 1.326, 1.327, 1.330, 1.336, 1.368 e 1.495/2011 e 2.868 e 3.388/2012.

Questões de Ordem

O Deputado João Leite  -  Sr.  Presidente,  peço a  suspensão dos  trabalhos para

entendimentos.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, solicito o encerramento da reunião por

não termos quórum suficiente para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo  mais,  às  20  horas,  e  convocando  as  Deputadas  e  os  Deputados  para  as

extraordinárias  de amanhã,  dia  22,  às  9 e às  20 horas,  nos termos  do edital  de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA EM 22/5/2013

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

José Henrique - Dilzon Melo - Neider Moreira - Ana Maria Resende - André Quintão
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- Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Celinho do Sinttrocel -

Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Fábio Cherem - Glaycon

Franco -  Inácio Franco -  Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de

Andrada - Luiz Henrique - Marques Abreu - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sargento

Rodrigues.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  9h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a

extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 455/2013*

Belo Horizonte, 22 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho  a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  egrégia

Assembleia Legislativa,  emendas ao Projeto de Lei  nº 3.688,  de 2013, que cria e

extingue  cargos  de provimento  em comissão,  funções  gratificadas  e  gratificações

temporárias  estratégicas,  institui  as  carreiras  de  Analista  Fiscal  de  Regulação  de

Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e Gestor de Regulação

de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  Esgotamento  Sanitário  no  âmbito  da

Agência  Reguladora  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  de  Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG - e dá outras providências.

As emendas encaminhadas têm como objetivo promover ajustes no projeto de lei,

tendo em vista o seu aprimoramento e,  sobretudo,  a sua compatibilização com a

metodologia de regulação aplicada pela ARSAE-MG.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor as emendas ao

Projeto de Lei nº 3.688, de 2013.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Alberto Pinto Coelho Júnior, Governador do Estado em exercício.
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EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 3.688/2013

Acrescentem-se, onde convier, os seguintes artigos ao Projeto de Lei nº 3.688, de

2013:

“Art. … - O art. 2º da Lei nº 18.309, de 3 de agosto de 2009, fica acrescido do

seguinte inciso VIII, renumerando-se os demais incisos:

“Art. 2º - (...) 

VIII - eficiência e sustentabilidade econômica;””

“Art. … - Os §§ 1º e 9º do art. 8º da Lei nº 18.309, de 2009, passam a vigorar com a

seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 10, renumerando-se

seu § 10 como § 11:

“Art. 8º - (...)

§  1º  -  A composição  dos  valores  das  tarifas,  quer  seja  nos  reajustes  ou  nas

revisões, observará as seguintes diretrizes:

I  -  a  geração  de  recursos  para  a  realização  dos  investimentos  necessários  ao

cumprimento das metas de universalização e à adequada prestação dos serviços;

II  -  a  recuperação dos  custos  da prestação eficiente  do  serviço,  entendendo-se

como tais:

a) as despesas administráveis com mão de obra, materiais, serviços de terceiros e

provisões;

b) as despesas não administráveis com energia elétrica, material  de tratamento,

telecomunicação, combustíveis, lubrificantes, impostos e taxas;

c) as quotas de depreciação e amortização;

III - a remuneração do capital investido pelos prestadores de serviços;

IV - o estímulo à adoção de tecnologias adequadas e eficientes para a melhoria da

qualidade do serviço; e

V - o incentivo à eficiência na prestação do serviço.

(...)

§  9º  -  Serão  realizadas  revisões  tarifarias  periódicas  que  compreenderão  a

reavaliação das condições da prestação dos serviços e das tarifas praticadas, com o

objetivo  de  repartir  os  ganhos  de  produtividade  com  os  usuários,  reavaliar  as

condições de mercado, assegurar ao prestador do serviço o equilíbrio econômico-
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financeiro e a adequada remuneração dos investimentos.

§ 10 - Poderão ser realizadas revisões extraordinárias dos contratos de programa

ou instrumentos congêneres quando verificada a ocorrência de fatos que alterem o

seu  equilíbrio  econômico-financeiro  e  estejam  fora  do  controle  do  prestador  dos

serviços.””

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 3.688/2013

Dê-se ao art. 33 do Projeto de Lei nº 3.688, de 2013, a seguinte redação:

“Art. 33 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos,

relativamente ao art. 31, no exercício subsequente, observado o disposto nas alíneas

“b” e“c” do inciso III do art. 150 da Constituição da República.””

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 3.688/2013. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.658/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duílio  de Castro,  o projeto de lei  em epígrafe visa dar

denominação à escola estadual do bairro Jardim Primavera, localizada no Município

de Sete Lagoas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/12/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Compete a este órgão colegiado examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos

de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  3.658/2012 tem por  escopo  dar  a  denominação de Escola

Estadual Maria das Dores Campelo dos Santos à escola estadual do bairro Jardim

Primavera, localizada na Rua Darci Luciano da Silva, 630, Bairro Jardim Primavera,

no Município de Sete Lagoas.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da
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Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão

previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos

de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está consagrada no

§ 1° do art. 25 da Carta Magna. É a chamada competência residual, que lhe faculta

tratar  das  matérias  que  não  se  enquadram  no  campo  privativo  da  União  ou  do

Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999,

que,  além  de  atribuir  ao  Legislativo  a  competência  de  dispor  sobre  a  matéria,

determina que a escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado

relevantes serviços à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente

geográfico ou outras referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 3.658/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Gustavo Perrella.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.970/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  o  Independente  Futebol  Clube,  com  sede no Município  de  Bom

Sucesso.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  19/4/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.970/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Independente Futebol Clube, com sede no Município de Bom Sucesso.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 63, § 1º, que, na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  em  favor  de

entidade congênere; e, no art. 74, que os seus dirigentes não serão remunerados.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.970/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Gustavo Perrella.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.002/2013

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae

- de Ouro Branco, com sede no Município de Ouro Branco.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 4.002/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de Ouro Branco, com sede no Município

de Ouro Branco, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como

escopo a defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

Na consecução de seu propósito,  a  instituição trabalha em prol  da melhoria  da

qualidade de vida das pessoa com deficiência, presta-lhes serviços de habilitação e

reabilitação, promovendo sua integração à vida comunitária, e oferece serviços de

educação especial e na área de saúde e assistência social.

Além  disso,  incentiva  a  participação  da  comunidade  nas  ações  voltadas  ao

atendimento  dessas  pessoas,  mantém  publicações  técnicas  especializadas,

desenvolve ações de fortalecimento de vínculos familiares e incentiva a realização de

estatísticas, estudos e pesquisas.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido no Município pela Apae de Ouro

Branco, em defesa das pessoas com deficiência, consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.002/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2013.

Glaycon Franco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.004/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Pompílio Canavez, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a entidade Obras Sociais Resgatando Vidas, com sede no Município

de São João del-Rei.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  26/4/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.004/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Obras Sociais Resgatando Vidas, com sede no Município de São João del-

Rei.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  33,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.004/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.012/2013

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Neilando Pimenta, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos

Excepcionais - Apae - de Divisa Alegre, com sede no Município de Divisa Alegre.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.



1355
____________________________________________________________________________

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.012/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de Divisa Alegre, com sede no Município

de Divisa Alegre, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como

escopo a defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

Na consecução de seu propósito,  a  instituição trabalha em prol  da melhoria  da

qualidade de vida das pessoa com deficiência, presta-lhes serviços de habilitação e

reabilitação, promovendo sua integração à vida comunitária, e oferece serviços de

educação especial e na área de saúde e assistência social.

Além  disso,  incentiva  a  participação  da  comunidade  nas  ações  voltadas  ao

atendimento  dessas  pessoas,  mantém  publicações  técnicas  especializadas,

desenvolve ações de fortalecimento de vínculos familiares e incentiva a realização de

estatísticas, estudos e pesquisas.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido no Município pela Apae de Divisa

Alegre, em defesa das pessoas com deficiência, consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.012/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2013.

Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.076/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução  em  epígrafe  ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  aos

estabelecimentos que promovam transferências interestaduais de minério de ferro e

sejam signatários de protocolo de intenções com o Estado, nos termos do art. 225-A

da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.
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Publicada no “Diário do Legislativo” em 16/5/2013, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103, do Regimento Interno.

Fundamentação

Nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, com a

redação dada pelo art. 2º da Lei nº 20.540, de 14 de dezembro de 2012, o Estado de

Minas Gerais incluiu em sua legislação, na forma dos arts.  32-A a 32-J da Lei nº

6.763,  de  1975,  tratamento  tributário  diferenciado  para  determinados  setores

econômicos,  a  ser  implementado  mediante  regime  especial  concedido  pelo

Superintendente de Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF.

A medida encontra amparo no art. 32-I da Lei nº 6.763, de 1975, introduzido pela

Lei nº 20.540, de 2012, que prevê sistemática especial e simplificada de apuração e

pagamento  do  ICMS,  de  forma  a  substituir  os  créditos  relativos  a  entradas  de

insumos aplicáveis na extração de minério pela concessão de crédito presumido de

até 30% do valor do imposto destacado no documento fiscal, nas saídas tributadas:

“Art.  32-I  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  ao  estabelecimento

minerador  classificado  na  Divisão  7  da  Seção  B  da  Classificação  Nacional  de

Atividades  Econômicas,  mediante  regime  especial  da  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda, observados a forma, o prazo e as condições previstos em regulamento e o

art. 225-A, sistemática especial de apuração e pagamento do ICMS que inclua:

I - a adoção de valor ou critério distintos do que decorreria do disposto no art. 13,

para fins de determinação da base de cálculo do imposto;

II - a concessão de crédito presumido nas saídas tributadas de até 30% (trinta por

cento) do valor do imposto destacado no documento fiscal, vedada a apropriação de

quaisquer outros créditos”.

A exposição de motivos encaminhada pela Mensagem nº 402/2013, do Governador

do  Estado,  informa  que  a  medida  fiscal  adotada  tem  por  finalidade  fomentar  e

proteger setor específico da economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos

em decorrência de políticas econômicas instituídas por outros Estados da Federação,

relativamente ao ICMS.

Informa ainda  que foram concedidos  regimes especiais  a  estabelecimentos  que
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promovam  transferências  interestaduais  de  minério  de  ferro,  na  forma  de  crédito

presumido equivalente a 25% do valor do imposto nas saídas tributadas, vedado o

aproveitamento de quaisquer outros créditos, inclusive aqueles já escriturados nos

livros fiscais.

Por  fim,  cabe mencionar  que  os  regimes  especiais  serão concedidos  de  forma

individualizada, após análise de requerimento do contribuinte, podendo resultar em

cargas tributárias diversas, de acordo com o perfil de aquisição de insumos de cada

contribuinte.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 4.076/2013 em

turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2013.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 869/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  da  Deputada  Ana  Maria  Resende,  o  Projeto  de  Lei  nº  869/2011,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 414/2007, “contém o Código de

Proteção e Defesa dos Direitos do Usuário do Serviço Público de Minas Gerais e dá

outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  31/3/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados à proposição os Projetos de Lei nºs 929/2011, do Deputado Fred Costa;

1.408/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado;  1.413/2011,  do  Deputado  Gustavo

Valadares,  e  1.420/2011,  do  Deputado  João  Leite,  que  tratam  de  matérias

semelhantes.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  em  seus  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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Não podemos deixar de mencionar que proposição similar tramitou nesta Casa em

duas legislaturas anteriores (Projetos de Lei nºs 1.147/2003 e 414/2007), tendo esta

Comissão  analisado  de  forma  detalhada  a  matéria  no  que  tange  ao  juízo  de

admissibilidade  e,  na  última  legislatura,  concluído  por  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade na forma de substitutivo que apresentou.

Tendo em vista a inexistência de mudanças constitucionais e legais supervenientes

que propiciassem uma nova interpretação da matéria, ratificamos o posicionamento

expressado  no  parecer  referente  ao  Projeto  de  Lei  nº  414/2007,  reproduzindo  a

argumentação jurídica apresentada:

“A proposta é inovadora ao criar o referido código, que disciplina os direitos e as

obrigações dos usuários do serviço público estadual. Trata-se de proposição ampla e

suficientemente  genérica  para alcançar  todos os serviços públicos prestados pelo

Estado, embora sem adentrar nas especificidades próprias de cada tipo de serviço.

Em parte, a proposição regulamenta o § 3º do art. 37 da Constituição da República:

'Art. 37 - (...)

§  3º  -  A lei  disciplinará  as  formas  de participação do usuário  na  administração

pública direta e indireta, regulando especialmente:

I  -  as  reclamações  relativas  à  prestação  dos  serviços  públicos  em  geral,

asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação

periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de

governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;

III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo,

emprego ou função na administração pública'.

A proposição em exame disciplina quase todos os elementos contidos no comando

constitucional, deixando apenas de fazer menção às avaliações interna e externa dos

serviços públicos. Por exemplo, o acesso aos registros públicos está disciplinado nos

arts. 4º e 5º da proposição em apreço; a representação, nos arts. 13 e seguintes. Não

há referência, todavia,  à 'avaliação periódica,  externa e interna,  da qualidade dos

serviços' a que se refere o inciso I do § 3º do art. 37 da Constituição da República.

Deixamos para  as  comissões  de mérito  a  discussão sobre  a  conveniência  de  se



1359
____________________________________________________________________________

utilizar a proposição em exame para suprir esta matéria, considerando que ela está

prevista na Lei nº 15.298, de 6/8/2004.

Se aprovado, o projeto em epígrafe manterá estreita conexão com duas normas em

vigor: a Lei nº 15.298, de 2004, que cria a Ouvidoria-Geral do Estado e dá outras

providências, e a Lei nº

14.184, de 31/1/2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da

administração pública estadual. Os arts. 8º e 28 da proposição em tela fazem menção

a esse diploma legal, de forma que a conexão entre ambos fica explícita no próprio

texto  normativo,  o  que  facilitará  a  aplicação  de  ambas  as  normas.  Torna-se

necessário,  contudo, explicitar  a conexão entre este projeto de lei  e a norma que

institui a Ouvidoria-Geral, o que fazemos por meio da Emenda nº 1. Esclarecemos

que  não  estamos  criando  uma atribuição  nova  para  este  órgão,  uma vez  que  a

apuração de irregularidade na oferta dos serviços públicos já é de sua competência.

Dispõe o art. 4º da Lei nº 15.298, de 2004:

'Art. 4º - A Ouvidoria-Geral do Estado tem por finalidade examinar manifestações

referentes a procedimentos e ações de agente, órgão e entidade da administração

pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual, bem como de concessionário e

permissionário de serviço público estadual, competindo-lhe:

(...)

V - receber, encaminhar e acompanhar até a solução final denúncias, reclamações

e sugestões que tenham por objeto:

(...)

d) o resguardo dos direitos dos usuários de serviços públicos estaduais;'.

A mudança, que ajusta a proposição à ordem jurídica vigente, é significativa, pois a

representação não irá tramitar no órgão cujos serviços prestados estão em xeque,

mas  na  Ouvidoria-Geral,  que  apresenta  melhores  condições  de  atuar  com  a

imparcialidade que a função requer.

O projeto em apreço não deve repetir ou excepcionar o que já está estabelecido

nos mencionados diplomas legais, em especial normas que se referem ao processo

administrativo já previstas na Lei nº 14.184, de 2002. Não nos parece adequada a

reprodução de normas previstas nessa lei, a criação de exceções às suas regras ou
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de dispositivos que se refiram especificamente ao processo administrativo, uma vez

que essas medidas reduzem sua força normativa,  em prejuízo  dos administrados

porque a disciplina legal do processo administrativo é fundamental para o exercício

da cidadania. Por isto, convém suprimir os arts. 9º, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 e 24 da

proposição em tela.

Com efeito, o art. 9º estabelece as fases do processo administrativo, matéria que

não se refere propriamente à proteção do consumidor. O art. 10 versa sobre a forma

dos atos administrativos, aspecto que se encontra disciplinado no Capítulo VI da Lei

nº  14.184,  de  2002.  A regra  estabelecida  no  art.  14  da  proposição  já  consta  do

parágrafo único do art. 10 da referida lei. As garantias do interessado previstas no art.

16 do projeto constam do Capítulo III da lei, e as matérias constantes dos arts. 17, 18,

19 e 24 da proposição encontram-se disciplinadas nos arts. 23, 24, 29 e 59 da lei,

respectivamente.

Como a matéria não se refere à organização ou funcionamento do Poder Executivo,

mas a direito dos administrados, sua iniciativa legislativa é comum, ou seja, não é

privativa do Chefe do Poder Executivo.

Por fim, revogamos expressamente as Leis nº 11.751, de 16/1/95, que dispõe sobre

o atendimento ao usuário de serviços públicos, e nº 12.628, de 6/10/97, que disciplina

as reclamações relativas à prestação de serviço público,  em conformidade com o

disposto no § 4º do art. 40 da Constituição do Estado. Trata-se de leis que abordam

matéria contida no projeto em análise. Apresentamos emendas distintas, pois pode o

Plenário decidir pela revogação de uma e pela manutenção da vigência da outra. Se

ambas  as  emendas  forem  aprovadas  em  Plenário,  elas  devem  ser  acrescidas  `

redação do vencido em um mesmo dispositivo.

Cumpre,  ainda,  manifestarmo-nos sobre o Projeto de Lei  nº 1.044/2007,  que foi

anexado à proposição em apreço. Decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei

nº  1.488/2004  e  de  autoria  do  Deputado  Weliton  Prado,  o  Projeto  de  Lei  nº

1.044/2007 tem o mesmo objeto da proposição principal. Dividida em seis capítulos, o

projeto anexado reproduz a estrutura da Lei nº 10.294, de 20/4/99, do Estado de São

Paulo, como reconhece o seu autor na justificação.

Certamente  o  projeto  de  lei  anexado  traz  sugestões  importantes  a  serem
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apreciadas pelas comissões de mérito. Cabe-nos alertar para eventuais problemas de

constitucionalidade. Assim, vale observar que o art. 11 estabelece que as ouvidorias

serão  compostas  por  representantes  dos  servidores  públicos  eleitos  por  eles

diretamente. Tal dispositivo apresenta dois problemas. O primeiro reside no fato de

que não há previsão constitucional para que servidores sejam conduzidos a cargos

públicos por meio de eleição. A matéria já foi exaustivamente discutida nesta Casa,

por ocasião das proposições que estabeleceram eleição para o cargo de diretores de

escolas públicas. Ainda que se admitisse a possibilidade de eleição para a seleção de

servidores para determinado cargo, seria um procedimento inadequado para o caso

em  tela:  afinal,  as  ouvidorias  controlam  os  serviços  prestados  pelos  servidores

públicos.  O art.  15 dá um comando para que o Poder  Executivo institua  Sistema

Mineiro  de  Defesa  dos  Serviços  Públicos,  o  que  nos  parece  invadir  a  seara  do

funcionamento do Poder Executivo, matéria de iniciativa privativa do seu Chefe.

Na oportunidade, chamamos a atenção para a exigüidade do prazo de 48 horas

estabelecido no § 1º do art. 4º da proposição. Porém, deixamos para a comissão de

mérito  avaliar  a conveniência de alterá-lo,  por  entender  que essa questão não se

refere ao objeto desta Comissão.

As alterações apresentadas no final deste parecer visam adequar o projeto em tela

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Certamente, o debate

sobre o mérito da matéria possibilitará o aperfeiçoamento da proposição em outros

aspectos”.

Importante,  ainda,  fazer  algumas  considerações  sobre  o  teor  do  parecer  aqui

reproduzido.  Isso  porque  esta  Comissão,  naquela  oportunidade,  apresentou  o

Substitutivo nº 1, com a finalidade de adequar as modificações sugeridas à técnica

legislativa e à legislação em vigor, e não, emendas, como mencionado.

Quanto  aos  Projetos  de  Lei  nºs  929,  1.408,  1.413  e  1.420/2011,  anexados  à

proposição em análise,  por força da Decisão Normativa da Presidência nº  12,  de

2003, esta Comissão também deve se manifestar sobre eles.

Assim, tendo em vista que o Projeto de Lei nº 929/2011, do Deputado Fred Costa,

possui conteúdo idêntico ao do Projeto de Lei  nº 869/2011;  e o Projeto de Lei  nº

1.408/2011, do Deputado Elismar Prado, possui conteúdo idêntico ao do Projeto de
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Lei  nº  1.044/2007,  os  argumentos  contidos  no  parecer  reproduzido  anteriormente

aplicam-se a eles.

Quanto aos Projetos de Lei nºs 1.413 e 1.420/2011, que, em breve resumo, vedam

a exigência de reconhecimento de firma ou de autenticação de cópias em cartórios

nas  repartições  públicas  estaduais  e  estabelecem  outras  normas  sobre  a

autenticação de documentos, algumas considerações devem ser feitas.

A sugestão contida no art. 1º do Projeto de Lei nº 1.413/2011 e no art. 1º do Projeto

de Lei nº 1.420/2011 é similar ao art. 9º do Decreto Federal nº 6.932, de 11 de agosto

de  2009,  que  dispõe  sobre  a  simplificação  do  atendimento  público  prestado  ao

cidadão, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma em documentos produzidos

no  Brasil  e  dá  outras  providências.  Ela  já  está  abrangida  pelo  art.  10,  IX,  do

Substitutivo nº 1, redigido ao final deste parecer, que estabelece como obrigação dos

agentes públicos e dos prestadores de serviço público, para a garantia da qualidade

do serviço, o “reconhecimento de autenticidade de documentos pelo próprio agente

público, à vista dos originais, sendo vedada a exigência de reconhecimento de firma,

salvo em caso excepcionado por norma legal ou na ocorrência de dúvida razoável a

ser disciplinada em regulamento”.

O art. 2º do Projeto de Lei nº 1.413/2011 e o art. 5º do Projeto de Lei nº 1.420/2011

já estão abrangidos pelo art. 8º do Substitutivo nº 1. Por sua vez, o art. 4º do Projeto

de Lei nº 1.420/2011 também está abrangido pelo substitutivo, nos arts. 6º e 19.

Quanto ao art.  2º do Projeto de Lei  nº  1.420/2011, tendo em vista que os atos

praticados pelo servidor público, efetivo ou não, possuem presunção de veracidade e

de legalidade, sendo ele passível de responsabilização, conforme previsto no art. 19

do substitutivo, entendemos que não se justifica a restrição contida no dispositivo,

razão pela qual não foi acolhida.

O art. 3º do Projeto de Lei nº 1.420/2011 prevê que, a qualquer tempo, verificada a

falsificação  de  documento  ou  assinatura  em  documento  público,  o  órgão  deverá

comunicar  o  fato  à  autoridade  competente,  no  prazo  de cinco  dias.  É  importante

destacar que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Minas Gerais - Lei nº 869,

de 5 de julho de 1952 -, em seu art. 216, VIII, estabelece o dever do servidor de levar

ao conhecimento da autoridade superior irregularidade de que tiver ciência em razão



1363
____________________________________________________________________________

do cargo. Desse modo, não encontramos vício no dispositivo, que foi acolhido como

art.  6º no Substitutivo nº 1. Apesar da similaridade do art.  3º do Projeto de Lei nº

1.413/2011 com o dispositivo em análise, deixamos de acolhê-lo, tendo em vista que

o art. 64 da Lei nº 14.184, de 2002, já possui regra nesse sentido, estabelecendo a

nulidade, e não, a inexistência dos atos com vício de legalidade.

Também sugerimos alteração no art. 6º do Projeto de Lei nº 869/2011, que confere

prioridade  no  atendimento  às  pessoas  maiores  de  65  anos.  Isso,  para  ajustar  o

dispositivo às normas gerais contidas no art. 3º da Lei Federal nº 10.741, de 2003,

mais conhecida como Estatuto do Idoso, e no art. 8º-A da Lei nº 14.184, de 2002, que

estabelecem a prioridade no atendimento para os maiores de 60 anos. A alteração

está prevista no art. 10, II, do substitutivo, ao final do parecer redigido.

Conclusão

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

legalidade do Projeto  de  Lei  nº  869/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  a  seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Contém o Código de Proteção e Defesa dos Direitos do Usuário do Serviço Público

do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica assegurada a proteção e a defesa dos direitos do usuário do serviço

público do Estado, nos termos deste código.

Art. 2º - As normas deste código visam à tutela dos direitos do usuário e aplicam-se

aos serviços públicos prestados:

I  -  pelos  órgãos  e  entidades  da  administração  pública  direta,  autárquica  e

fundacional do Estado;

II - por particular, mediante concessão, permissão, autorização ou outra forma de

delegação.

Art. 3º - São direitos básicos do usuário do serviço público:

I - a informação;

II - a qualidade na prestação do serviço;

III - o controle adequado do serviço público;



1364
____________________________________________________________________________

IV - os direitos decorrentes de tratados ou convenções, leis, regulamentos e atos

normativos expedidos por autoridades administrativas.

Art. 4º - O usuário tem o direito de obter informações precisas sobre:

I - o horário de funcionamento dos órgãos e entidades da administração pública;

II - o tipo de atividade exercida em cada órgão, sua localização exata e a indicação

do setor responsável pelo atendimento ao público;

III - os procedimentos para acesso a exames;

IV - os documentos necessários à prestação do serviço;

V  -  a  autoridade  ou  o  órgão  responsável  pelo  recebimento  de  reclamações  e

sugestões;

VI - a tramitação de processo administrativo em que figure como interessado;

VII  -  a  decisão  proferida  em  processo  administrativo  em  que  figure  como

interessado, inclusive a fundamentação, sendo-lhe garantido o direito à obtenção de

cópia de inteiro teor do respectivo processo;

VIII - a composição das taxas e das tarifas cobradas pela prestação dos serviços

públicos,  sendo-lhe  garantido  o  recebimento,  em  tempo  hábil,  de  documento  de

cobrança que contenha os dados necessários à exata compreensão da extensão do

serviço prestado;

IX - o acesso a bancos de dados de interesse público que contenham informações

sobre  gastos,  licitações  e  contratações,  de  modo  a  permitir  ao  contribuinte  o

acompanhamento e um maior controle da utilização dos recursos públicos;

X - os dados e as informações que lhe digam respeito, constantes em registros e

arquivos das repartições públicas, com o fornecimento de certidões, se solicitadas.

Parágrafo único - O direito à informação cessa nas hipóteses de sigilo previstas na

Constituição da República ou em lei específica.

Art. 5º - O usuário do serviço público poderá requerer a correção, sem ônus, de erro

a que não tiver dado causa, em dados pessoais constantes em registros e arquivos

de repartição pública.

§ 1º - A correção será feita no prazo de quarenta e oito horas contadas a partir do

recebimento do requerimento.

§ 2º - A alteração será comunicada ao requerente no prazo de cinco dias.



1365
____________________________________________________________________________

Art. 6º - O órgão que verificar, a qualquer tempo, falsificação de documento ou de

assinatura  em  documento  público  deverá  dar  conhecimento  do  fato  à  autoridade

competente,  no  prazo  improrrogável  de cinco  dias,  para  instauração de  processo

administrativo, cível e criminal, quando for o caso.

Art.  7º  -  A publicação,  no  órgão  oficial  de  imprensa do  Estado,  de  notificação,

intimação ou aviso decorrente de decisão administrativa de interesse do usuário do

serviço público só será feita depois que o processo estiver disponível, na repartição

competente, para conhecimento do interessado.

Art. 8º - Para assegurar o direito à informação, o agente público e o prestador de

serviço público prestarão ao usuário atendimento presencial, por telefone ou por via

eletrônica e lhe garantirão acesso a:

I - banco de dados referente à estrutura dos prestadores de serviço;

II  -  sistema  de  comunicação  visual  adequado,  com  a  utilização  de  cartazes

indicativos, roteiros, folhetos explicativos e crachás;

III - minutas de contratos-padrão em caracteres legíveis, redigidas em termos claros

e de fácil compreensão.

Art. 9º - Com vistas à melhoria da qualidade dos serviços públicos, compete aos

órgãos  e  entidades  da  administração  pública  direta,  autárquica  e  fundacional  do

Estado:

I - correção de erro, omissão, desvio ou abuso na prestação dos serviços públicos;

II - apuração de ilícitos administrativos;

III - prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis com os princípios

estabelecidos nesta lei;

IV - proteção dos direitos dos usuários.

Art. 10 - Para a garantia da qualidade do serviço, exigem-se dos agentes públicos e

dos prestadores de serviço público:

I - urbanidade e respeito no atendimento aos usuários do serviço;

II - atendimento por ordem de chegada, assegurada a prioridade às pessoas com

idade igual ou superior a sessenta anos, às grávidas, às pessoas com deficiência e

aos doentes;

III - igualdade de tratamento, sendo vedado qualquer tipo de discriminação;
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IV - racionalização na prestação do serviço;

V  -  adequação  entre  meios  e  fins,  sendo  vedada  a  imposição  de  exigências,

obrigações, restrições e sanções não previstas em lei;

VI - cumprimento de prazos e normas procedimentais;

VII - fixação e observância dos horários destinados ao atendimento ao público;

VIII - adoção de medidas de proteção à saúde e à segurança dos usuários;

IX - reconhecimento de autenticidade de cópia pelo próprio agente público, à vista

do documento original, sendo vedada a exigência de reconhecimento de firma, salvo

em  caso  excepcionado  por  norma  legal  ou  na  ocorrência  de  dúvida  razoável,

devidamente fundamentada;

X - manutenção de instalações limpas, sinalizadas, acessíveis, especialmente às

pessoas com deficiência, e adequadas ao serviço prestado;

XI - porte ou apresentação da identificação funcional quando no exercício de suas

funções.

Art. 11 - Será instaurado processo administrativo para a apuração de irregularidade

na prestação de serviço público ou de descumprimento do disposto neste código, nos

termos da Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

§ 1º - O processo administrativo a que se refere o “caput” poderá ser instaurado:

I - de ofício;

II - mediante representação de usuário do serviço público;

III - mediante representação de órgão ou entidade de defesa do consumidor.

§ 2º - A representação será encaminhada à Ouvidoria-Geral do Estado e deverá

conter:

I - identificação do autor ou de quem o represente;

II - endereço de domicílio do autor ou de seu representante ou endereço para a

entrega de comunicações;

III - informações sobre o fato e sua autoria;

IV - apresentação de provas;

V - data e assinatura do autor ou de quem o represente.

§ 3º - A representação verbal será reduzida a termo.

§ 4º  -  Os prestadores de serviço colocarão à disposição do usuário formulários
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simplificados e de fácil  compreensão para a elaboração da representação de que

trata  o  §  2º  deste  artigo,  com  espaço  para  reclamações  e  sugestões,  ficando

facultada ao usuário a sua utilização.

§ 5º  -  O disposto nos incisos III  e  IV do § 2º  aplica-se também aos processos

administrativos instaurados de ofício.

Art.  12  -  Será  rejeitada,  por  decisão  fundamentada,  a  representação

manifestamente improcedente.

§  1º  -  Da  rejeição  caberá  recurso  no  prazo  de  dez  dias  contados  a  partir  da

intimação do autor ou de seu representante.

§ 2º - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que emitiu a

decisão  a  que  se  refere  o  “caput”,  a  qual  poderá  reconsiderar  sua  decisão  ou

encaminhar o recurso à instância superior, observado o disposto no art. 15 desta lei.

Art. 13 - Os interessados na representação ou terceiros poderão ser intimados a

prestar  informações  ou  a  apresentar  provas  ou  documentos  que  se  façam

necessários à apreciação e à apuração da denúncia.

§ 1º - Serão especificados na intimação a data, o prazo, a forma e as condições de

atendimento.

§ 2º - Quando a intimação for feita ao autor da representação, o não atendimento

implicará o arquivamento do processo, caso o órgão responsável não possa obter de

outro modo os dados solicitados.

Art. 14 - Concluída a instrução, os interessados terão o prazo de dez dias para se

manifestarem, pessoalmente ou por meio de advogado.

Art.  15 -  A Ouvidoria-Geral do Estado proferirá a decisão, podendo,  conforme o

caso, determinar:

I - o arquivamento dos autos;

II  -  o  encaminhamento dos autos aos órgãos competentes,  para a apuração de

ilícitos administrativos, civis ou penais;

III - a elaboração de sugestões para a melhoria dos serviços públicos, a correção de

erro, omissão, desvio ou abuso na prestação dos serviços e a prevenção e correção

de atos e procedimentos incompatíveis com as normas desta lei, bem como para a

proteção dos direitos dos usuários.
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Art. 16 - Serão observados os seguintes prazos no processo administrativo a que se

refere esta lei:

I - dois dias, para a autuação, a juntada aos autos de quaisquer elementos e outras

providências de simples expediente;

II - quatro dias, para a efetivação de notificação ou intimação pessoal;

III - cinco dias, para a elaboração de informe sem caráter técnico;

IV - quinze dias, para a elaboração de parecer, perícia ou informe técnico, prazo

esse prorrogável  por  dez dias,  a  critério  da  autoridade superior,  mediante  pedido

fundamentado;

V - cinco dias, para decisão no curso do processo;

VI - quinze dias, contados do término da instrução, para a decisão final;

VII - dez dias, para a manifestação do usuário ou providência a seu cargo.

Art.  17 -  Salvo previsão legal  ou motivo de força maior comprovado,  os prazos

processuais não se interrompem nem se suspendem.

Art. 18 - Os contratos de concessão e permissão de prestação de serviços públicos

celebrados  por  órgão  ou  entidade  da  administração  pública  direta,  autárquica  e

fundacional  do  Estado  com  particulares  conterão  cláusula  que  obrigue  o

concessionário  ou  permissionário  a  manter  uma  ouvidoria  para  recebimento  e

processamento de reclamações e denúncias.

Art.  19 -  A infração às normas desta lei  sujeitará o servidor público às sanções

previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais e em

legislação complementar, bem como nos regulamentos das entidades autárquicas e

fundacionais, sem prejuízo da aplicação das demais sanções administrativas, civis e

penais cabíveis.

Parágrafo  único  -  Às  entidades  particulares  delegatárias  de  serviço  público  a

qualquer título aplicam-se as sanções previstas nos respectivos contratos ou atos de

delegação com base na legislação vigente.

Art. 20 - Aplicam-se, no que couber, as normas relativas ao processo administrativo

constantes na Lei nº 14.184, de 2002.

Art. 21 - Ficam revogadas as Leis nºs 11.751, de 16 de janeiro de 1995, e 12.628,

de 6 de outubro de 1997.
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Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - Luiz

Henrique - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.347/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei nº 1.347/2011, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.904/2010, “dá nova redação e acrescenta

dispositivos  à  Lei  nº  13.955,  de  20/7/2001,  que  dispõe  sobre  o  livre  acesso  de

autoridades  aos  estabelecimentos  carcerários”  e  foi  distribuído  às  Comissões  de

Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas nºs 1 e 2, que

apresentou, vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto

ao  mérito,  conforme  prescreve  o  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XV,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame visa alterar  a Lei  nº  13.955, de 20/7/2001,  que dispõe

sobre  o  livre  acesso  de  autoridades  aos  estabelecimentos  carcerários.  O  projeto

atualiza o nome dos órgãos do Poder Executivo citados na referida lei e inclui outras

autoridades que terão a prerrogativa de vistoriar presídios. Além disso, a proposição

autoriza  expressamente  o  uso  de  equipamentos  eletrônicos  para  documentar  as

vistorias realizadas por essas autoridades.

O  regime  jurídico  das  inspeções  penitenciárias  é  regido  por  normas  do  direito

público interno brasileiro e preceitos de origem internacional,  os quais prescrevem

uma verdadeira proteção universal ao recluso.

A Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos

ou Degradantes, adotada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas

-  ONU  -  em  1984  e  promulgada  no  Brasil  pelo  Decreto  Federal  nº  6.085,  de

19/4/2007,  determina que cada Estado-Parte deverá  permitir  visitas  de  órgãos da



1370
____________________________________________________________________________

ONU a qualquer lugar sob sua jurisdição e controle onde pessoas são ou podem ser

privadas de sua liberdade em centros de detenção. Essas visitas, segundo tal norma,

devem ser empreendidas com vistas ao fortalecimento, se necessário, da proteção

dessas pessoas contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou

degradantes.

As Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos, adotadas no 1º Congresso

das Nações Unidas para a Prevenção do Delito e o Tratamento do Delinquente, em

1955, e ratificadas pelo Conselho Econômico e Social da ONU, fixam, em seu art. 55,

que “haverá uma inspeção regular  dos estabelecimentos e serviços prisionais  por

inspetores  qualificados  e  experientes,  nomeados  por  uma autoridade  competente

com o objetivo de assegurar que esses estabelecimentos estão sendo administrados

de acordo com as leis e regulamentos vigentes, para prosseguimento dos objetivos

dos serviços prisionais e correcionais”.

No âmbito regional americano, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da

Organização dos Estados Americanos - OEA -, por meio da Resolução nº 1/2008,

adotou a promoção dos Princípios e Boas Práticas sobre a Proteção das Pessoas

Privadas de Liberdade nas Américas. O princípio VI estabelece que “o controle da

legalidade dos atos da administração pública que afetem ou possam afetar direitos,

garantias ou benefícios reconhecidos em favor das pessoas privadas de liberdade,

bem como o controle judicial das condições de privação de liberdade e a supervisão

da execução ou cumprimento das penas, deverá ser periódico e estar a cargo de

Juízes e tribunais competentes, independentes e imparciais”.

Na qualidade de membro da ONU desde a sua fundação, está o Brasil obrigado a

respeitar  essas  normas  internacionais,  que,  aliás,  por  terem  natureza  de  direitos

humanos, são incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro de forma especial.

De fato, os tratados de direitos humanos se incorporam ao direito interno brasileiro

de duas formas: como emenda constitucional ou como norma supralegal. A primeira

possibilidade vem disciplinada no § 3º do art. 5º da Constituição Federal, inserido pela

Emenda  Constitucional  nº  45,  que  estabelece:  “os  tratados  e  convenções

internacionais  sobre  direitos  humanos  que  forem  aprovados,  em  cada  Casa  do

Congresso  Nacional,  em  dois  turnos,  por  três  quintos  dos  votos  dos  respectivos
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membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. A segunda foi defendida

em  voto  vencedor  do  Ministro  Gilmar  Mendes  no  julgamento  RE  466.343-SP  e

sustenta que “os tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil

possuem  'status'  normativo  supralegal,  o  que  torna  inaplicável  a  legislação

infraconstitucional com eles conflitante” (grifo nosso).

Dessa forma, o tratamento digno ao preso é dever do Estado, assim como também

é obrigação  do  Estado  manter  atividades  de  inspeção  em  estabelecimentos  com

vistas a garantir, conforme já mencionamos neste parecer, “o controle da legalidade

dos atos da administração pública que afetem ou possam afetar direitos, garantias ou

benefícios reconhecidos em favor das pessoas privadas de liberdade” (Resolução nº

1/2008 da OEA).

Pelo fato de serem os estabelecimentos penitenciários um dos principais focos de

violações de direitos humanos no Brasil,  vemos na atualidade a concretização de

várias  iniciativas  de  controle  externo  dessas  unidades  prisionais  por  parte  dos

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

No Poder Judiciário, merece realce a Resolução nº 47, de 18/12/2007, do Conselho

Nacional  de  Justiça,  que  determina  ao  Juiz  de  execução  criminal  realizar

pessoalmente  inspeção  mensal  nos  estabelecimentos  penais  sob  sua

responsabilidade  e  tomar  providências  para  seu  adequado  funcionamento,

promovendo,  quando for  o  caso,  a apuração de responsabilidade.  Das inspeções

mensais deverá o Juiz elaborar relatório sobre as condições do estabelecimento, a

ser  enviado à Corregedoria de Justiça do respectivo Tribunal  até o dia 5 do mês

seguinte,  sem  prejuízo  das  imediatas  providências  para  seu  adequado

funcionamento.

No  Poder  Executivo  Estadual,  merecem  elogios  os  esforços  do  governo  em

estruturar,  no  âmbito  da  Secretaria  de  Defesa  Social,  um  serviço  correcional

específico para o sistema penitenciário.

Por  fim,  o  Poder  Legislativo  Estadual  tem  dado,  historicamente,  importante

contribuição à fiscalização dos estabelecimentos prisionais, fazendo uso de todos os

instrumentos  disponíveis  para  o  cumprimento  das  normas  internacionais  e

constitucionais nesses locais.
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A própria Lei nº 13.955, de 2001, pode ser considerada pioneira no Brasil e parte

desse esforço de dotar o Estado de um sistema de controle dos estabelecimentos

penitenciários, nomeando autoridades com livre acesso a esses estabelecimentos.

O autor do projeto de lei em comento justifica a necessidade de alterar a Lei nº

13.955 para “atualizar as referências a órgãos e autoridades nela previstas, além de

acrescentar  dispositivos  que  a  tornem  mais  compatível  com  a  realidade

administrativa, tendo em vista a defesa dos direitos da população carcerária”.

Basicamente, as alterações propostas podem ser agrupadas em três categorias, na

seguinte ordem:

a) art. 1º - atualização dos nomes dos órgãos do Poder Executivo que são citados

na  lei  e  que  sofreram  alterações  posteriores  (a  redação  vigente  refere-se  às

Secretarias de Estado da Segurança Pública e da Justiça e de Direitos Humanos,

órgãos que foram extintos em 2003);

b)  arts.  2º  e 3º  -  inclusão de novas autoridades com a prerrogativa de vistoriar

presídios sem comunicação prévia (Ouvidor Penitenciário, membro do Conselho da

Comunidade  da  Comarca,  de  comissão  da  ALMG  e  das  comissões  de  direitos

humanos  das  câmaras  municipais  onde  houver  estabelecimento  prisional)  e  com

aviso prévio de 72 horas (membro de pastoral e capelania religiosa);

c) art. 4º - autorização para que equipamentos eletrônicos, tais como gravadores,

máquinas fotográficas e filmadoras, sejam utilizados pelos vistoriadores no interior

dos  presídios,  com  a  finalidade  de  subsidiar  a  elaboração  de  seus  relatórios  e

pedidos de providência; e determinação de vedação à divulgação das imagens de

plano  completo  do  estabelecimento  prisional  e  dos  detentos,  em  benefício,

respectivamente, da segurança pública e do direito de imagem dos presos.

Em sua análise,  a Comissão de Constituição e Justiça  não vislumbrou óbice  à

proposta de atualização dos nomes dos órgãos do Poder Executivo, mas verificou

fatores  limitantes  nas  demais  alterações.  Com  relação  à  inclusão  de  novas

autoridades com competência para  vistoriar  os  presídios,  a Comissão entendeu o

seguinte:

“afigura-se-nos  redundante  a  menção  expressa  a  comissão  da  Assembleia

Legislativa como detentora da prerrogativa de franco acesso a tais estabelecimentos,
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visto que o Deputado já desfruta dessa faculdade, por força do art. 2º, inciso I, alínea

“a”, da mencionada Lei nº 13.955. Se tanto as comissões permanentes quanto as

temporárias  do  Legislativo  são  constituídas  por  Deputados  -  e  não  poderia  ser

diferente -, qualquer parlamentar, pouco importando a comissão de que faça parte,

tem o poder legal de acesso aos presídios e às penitenciárias, o que torna inócua a

manutenção  do  preceito  em  questão,  fato  que  justifica  sua exclusão  do  texto  do

projeto. Quanto à previsão análoga atribuída à Comissão de Direitos Humanos das

câmaras  municipais,  trata-se de  determinação inconstitucional,  pois  a  lei  estadual

estaria fixando atribuição para órgãos legislativos de outro nível de governo, o que

configuraria ingerência do Estado em assuntos de competência do Município”.

De  modo  a  sanear  esses  problemas,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça

apresentou a Emenda nº 1, retirando os vícios supramencionados. Com relação à

proposta contida no art. 4º da proposição, de se autorizar o uso de equipamentos

eletrônicos pelos vistoriadores, assim entendeu a Comissão:

“Trata-se  de  dispositivo  extremamente  complexo,  pois,  embora  possa configurar

direito  penitenciário,  na  condição de instrumento  de  proteção  dos  sentenciados  e

presidiários,  a  manutenção  do  comando  pode  comprometer  a  segurança  dos

estabelecimentos  penitenciários.  Isso  porque  não  é  possível  precisar  o  uso  e  a

destinação  das  fotografias  exibidas  no  interior  desses  estabelecimentos,  fato  que

pode repercutir na esfera penal.”.

E acrescentou que, baixado em diligência o projeto à Secretaria de Defesa Social,

esta  “opinou  contrariamente,  uma  vez  que  o  tema  diz  respeito  à  questão  de

segurança  dos  presídios,  além  de tal  medida  ofender  direitos  constitucionais  dos

detentos”.

Há um dilema nessa questão. É notório que a intenção da proposta em análise, ao

permitir  o registro em áudio, vídeo e fotografias, é reforçar o controle externo das

unidades prisionais, possibilitando que eventuais irregularidades constatadas sejam

registradas a fim de se constituírem provas dessas irregularidades. Todavia, não há

como garantir concretamente que esse material não será utilizado de forma indevida,

sensacionalista e contrária ao interesse público.

No  nosso  entender,  a  solução  apontada  pela  Emenda  nº  2,  da  Comissão  de



1374
____________________________________________________________________________

Constituição e Justiça, que suprime o art. 4º da proposição, é, possivelmente, a mais

adequada para a questão. Afinal, também seria absolutamente desarrazoado que a

lei  fizesse  o  inverso,  ou  seja,  proibisse  expressamente  o  uso  de  equipamentos

eletrônicos  nas  vistorias  a  presídios  estaduais,  sob  risco  de  se  comprometer  o

trabalho  de  outros  Poderes,  como  o  Judiciário,  e  até  mesmo  de  organizações

internacionais, como a ONU, que também tem o poder-dever de fiscalizar as prisões

brasileiras. Estamos, portanto, diante de situação em que o silêncio da lei é a opção

mais razoável.

Ademais,  em momento  posterior  à apreciação dessa matéria  pela Comissão de

Constituição e Justiça, o governo federal encaminhou para o Congresso Nacional o

Projeto  de  Lei  nº  2.442/2011,  que  “institui  o  Sistema  Nacional  de  Prevenção  e

Combate à Tortura, cria o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o

Mecanismo Nacional  de Prevenção e Combate à Tortura”.  A proposição incorpora

obrigações  internacionais,  da  República  Federativa  do  Brasil  e  cria  diversos

instrumentos de prevenção e combate à tortura no País. Um dos mais significativos é

a constituição de um grupo de 11 peritos, com notório conhecimento, nomeados pela

Presidência da República, com a prerrogativa de planejar, realizar e monitorar visitas

periódicas e regulares a pessoas privadas de liberdade, para verificar as condições

de fato e de direito a que se encontram submetidas.

A título de contribuição, apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo nº 1,

que,  além  de  aglutinar  as  pertinentes  propostas  da  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, dá redação mais atual à legislação. O art. 1º do substitutivo propõe ementa

mais atualizada para a Lei nº 13.955: “Dispõe sobre o acesso aos estabelecimentos

dos sistemas prisional  e socioeducativo do Estado”.  O art.  2º  do Substitutivo nº 1

propõe nova redação para o art. 1º da Lei nº 13.955, de modo a alcançar todos os

estabelecimentos  encarregados  da  execução  das  várias  formas  da  privação  de

liberdade previstas no Código de Processo Penal (prisão em flagrante, preventiva,

temporária, decorrente de pronúncia, decorrente de sentença e administrativa). Além

disso,  são  incluídas  no  escopo  da  lei  as  instituições  que  abrigam  pessoas  em

cumprimento  de  medida  de  segurança,  destinadas  às  pessoas  com  transtornos

mentais, e os centros socioeducativos, para adolescentes em conflito com a lei. Além
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de mais abrangente, a redação proposta resolve permanentemente o problema da

atualização dos nomes dos órgãos públicos, pois faz referência à função de privação

de  liberdade,  e  não  às  entidades  públicas  responsáveis  por  sua  execução,  que

podem ser alteradas em decorrência das alternâncias de governo.

O  art.  3º  do  Substitutivo  nº  1  se  encarrega  de  ampliar  o  acesso  aos

estabelecimentos dos sistemas prisional e socioeducativo:

a) sem prévia comunicação: Ouvidor do Sistema Penitenciário ou representante por

ele designado;

b)  mediante  prévia  e  expressa  comunicação  à  autoridade  responsável  pelo

estabelecimento,  até  72  horas  antes  da  visita:  o  membro  do  Conselho  da

Comunidade, que, na verdade, já possui essa competência por força do art. 81 da Lei

Federal nº 7.210, de 1984, a Lei de Execução Penal;

c)  mediante  solicitação  prévia  do  interessado  e  após  expressa  autorização  da

direção do estabelecimento: o membro de pastoral e capelania religiosa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.347/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado, e pela rejeição da Emenda nº 1, da

Comissão de  Constituição e  Justiça.  Com  a  aprovação  do  Substitutivo  nº  1,  fica

prejudicada a Emenda nº 2, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 13.955, de 20 de julho de 2001, que dispõe sobre o livre acesso de

autoridades aos estabelecimentos carcerários.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A ementa da Lei nº 13.955, de 20 de julho de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Dispõe  sobre  o  acesso  aos  estabelecimentos  dos  sistemas  prisional  e

socioeducativo do Estado.”.

Art.  2º  -  O  art.  1º  da  Lei  nº  13.955,  de  2001,  passa a  vigorar  com a  seguinte

redação:

“Art.  1º  -  É  garantido  o  acesso  das  autoridades  a  que  se  refere  esta  lei  aos

estabelecimentos dos sistemas prisional e socioeducativo do Estado.
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Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, são considerados estabelecimentos dos

sistemas prisional e socioeducativo do Estado, sejam eles civis, sejam militares, os

que  acautelam  pessoas  submetidas  a  prisão,  em  todas  as  suas  espécies,  as

instituições que abrigam pessoas em cumprimento de medidas de segurança e as

unidades destinadas ao cumprimento de medidas socioeducativas por adolescentes

que pratiquem ato infracional.”.

Art.  3º  -  O  art.  2º  da  Lei  nº  13.955,  de  2001,  passa a  vigorar  com a  seguinte

redação:

“Art. 2º - Sem prejuízo da aplicação de outras normas pertinentes à espécie, terão

acesso aos estabelecimentos a que se refere esta lei:

I - sem prévia comunicação:

a) o Senador da República, o Deputado Federal e o Deputado Estadual;

b) o representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - Seção de Minas

Gerais, credenciado pelo Presidente da entidade, nos termos das normas específicas

vigentes;

c)  o  Ouvidor  da  Polícia  do  Estado,  o  Ouvidor  do  Sistema  Penitenciário  ou

representante por eles designado;

II  -  mediante  prévia  e  expressa  comunicação  à  autoridade  responsável  pelo

estabelecimento, até setenta e duas horas antes da visita:

a) o membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos;

b) o membro do Conselho Estadual de Defesa Social;

c) o titular de órgão oficial de defesa dos direitos humanos ou representante por ele

designado;

d) o membro do Conselho da Comunidade, nos termos da legislação de execução

penal;

e) o titular de entidade civil de defesa dos direitos humanos comprovadamente em

funcionamento por, no mínimo, dois anos ou representante por ele designado;

III  -  mediante solicitação prévia do interessado e após expressa autorização da

direção do estabelecimento, o membro de pastoral e de capelania religiosa.”.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.
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João  Leite,  Presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Sargento  Rodrigues  -

Leonardo Moreira - Cabo Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.148/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei nº 2.148/2011 institui

a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro

autista.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/7/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”,  do  Regimento  Interno,  manifestar-se  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal da proposição.

Fundamentação

A proposição visa instituir a política estadual de proteção dos direitos da pessoa

com transtorno do espectro autista e, para tanto, define a pessoa considerada com

transtorno do espectro autista. Estabelece, ainda, as diretrizes para essa política.

Entre tais diretrizes destacam-se a participação da comunidade na formulação de

políticas públicas voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autista e o

controle social da sua implantação, acompanhamento e avaliação; a responsabilidade

do  poder  público  quanto  à  informação  pública  relativa  ao  transtorno  e  suas

implicações; o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados

no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como a pais e

responsáveis;  e  o  estímulo  à  pesquisa  científica,  com  prioridade  para  estudos

epidemiológicos  tendentes  a  dimensionar  a  magnitude  e  as  características  do

problema relativo ao transtorno do espectro autista no País.

Ressalte-se, ainda, que também está prevista, com fulcro na Lei Federal nº 9.394,

de 20/12/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, a inclusão

dos estudantes com transtorno do espectro autista nas classes comuns de ensino

regular  e  a  garantia  de  atendimento  educacional  especializado  gratuito  a  esses
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educandos, quando apresentarem necessidades especiais e sempre que, em função

de condições específicas, não for possível a sua inserção nas classes comuns de

ensino regular.

Com efeito, a mencionada lei federal, ao tratar da educação especial, define como

educação especial a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na

rede  regular  de  ensino,  para  educandos  com  deficiência,  transtornos  globais  do

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Diz, ainda, a referida lei que o

atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados,

sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua

integração nas classes comuns de ensino regular.

Cuida, também, a proposição de apontar os direitos da pessoa com transtorno do

espectro autista, destacando-se o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à

atenção integral às suas necessidades de saúde, dispondo, expressamente, sobre a

observância do art. 4º da Lei Federal nº 10.216, de 6/4/2001, notadamente quanto à

internação médica em unidades especializadas, e do art. 14, da Lei Federal nº 9.656,

de 3/6/1998, mormente quanto à proibição de impedimento da pessoa com transtorno

do espectro autista de participar de planos privados de assistência à saúde em razão

de sua condição de pessoa com deficiência.

Ressalte-se, ainda, por ser oportuno, a Convenção Internacional sobre os Direitos

das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto nº 6.949, de 25/8/2009, que

assegura o acesso ao ensino primário inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao ensino

secundário, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em

que vivem.

Ressalte-se, por derradeiro, a Lei Federal nº 12.764, de 27/12/2012, que institui a

política  nacional  de  proteção  dos  direitos  da  pessoa  com  transtorno  do  espectro

autista, cujos preceitos guardam semelhança com a proposição em análise.

Com  base  no  exposto  e  não  vislumbrando  óbices  de  natureza  jurídica,

constitucional  e  legal  que  impeçam  a  tramitação  do  projeto  de  lei  em  exame,

apresentamos a seguinte conclusão.

Conclusão

Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de
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Lei nº 2.148/2011.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.331/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Bruno Siqueira, o Projeto de Lei nº 2.331/2011 “proíbe a

comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em postos de combustíveis no

Estado”  e  foi  distribuído  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança

Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Compete,  agora,  a  esta  Comissão  emitir  parecer  quanto  ao  mérito  da  matéria,

conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, XV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

De autoria do Deputado Bruno Siqueira, o Projeto de Lei nº 2.331/2011 proíbe a

comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em postos de combustíveis no

Estado. Apesar de o consumo de álcool ser um dos principais vetores dos acidentes

de  trânsito,  permanece  a  perniciosa  prática  de  venda  de  bebidas  alcoólicas

exatamente  nos  postos  de  venda  de  combustíveis.  Em  alguns  casos,  postos  de

combustíveis  chegam  a  se  tornar  verdadeiros  bares  a  céu  aberto.  Nada  mais

contraproducente do que oferecer o álcool pronto para o consumo justamente nos

locais para onde os motoristas devem se deslocar com seus veículos para fins de

abastecimento. Vale ressaltar que o Brasil é conhecido mundialmente pela elevada

violência no trânsito. Segundo o Ministério da Saúde, 42.425 pessoas morreram no

trânsito em 2011 (Brasil. Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes. Disponível

em:

<http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/arquivos/pdf/2013/Fev/19/Apresentacao

_VIVA_FINAL_19_02_13.pdf>.  Acesso  em:  8  mar.  2013).  O  mesmo  estudo  do
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Ministério  da Saúde revela  que o álcool  está associado a  21% dos acidentes  de

trânsito e a 49% das violências em geral.

No Brasil, é proibido dirigir depois de beber desde a edição do Código de Trânsito

Brasileiro,  em  1997.  Desde  então,  a  lei  vem  sofrendo  alterações  que  vão  lhe

conferindo maior rigidez. O recente aumento do rigor da lei contra o uso de álcool por

motoristas,  em  dezembro  de  2012,  estabeleceu  regime  de  “tolerância  zero”  à

condução de veículos por pessoas alcoolizadas.

Além disso, no ordenamento jurídico já vigoram normas com o fito de dificultar o

acesso de motoristas a álcool pronto para consumo. É o caso da Lei nº 11.547, de

1994,  que  proíbe  a  venda  de  bebidas  alcoólicas  em  bares,  restaurantes  e

estabelecimentos congêneres localizados às margens das rodovias estaduais, e da

Lei Federal nº 11.705, de 2008, que proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas

em rodovias federais.

Atenta à existência dessa legislação, a Comissão de Constituição e Justiça, em sua

análise  preliminar,  recomendou,  para  fins  de  consolidação  da  legislação  sobre  a

matéria,  que  seja  modificada  a  Lei  nº  11.547,  de  modo  a  introduzir  a  previsão

expressa de vedação de venda de bebidas alcoólicas em postos de combustíveis

entre  os  estabelecimentos  alcançados  pela  norma.  Assim,  a  aludida  Comissão

apresentou  o  Substitutivo  nº  1,  que  providencia  a  sua  adequação  à  boa  técnica

legística e estabelece de forma objetiva a vedação ao consumo de bebidas alcoólicas

em postos de combustíveis situados em perímetro urbano.

Não obstante essa importante preocupação da Comissão de Constituição e Justiça,

importa  salientar  que  o  Substitutivo  nº  1  ficou  prejudicado  em  parte  pela

superveniência da Lei nº 20.605, de 7/1/2013, que alterou a Lei nº 11.547.

A nova lei acrescentou o art. 1º-A à Lei nº 11.547, estabelecendo, no “caput”, que

“ficam proibidas a venda, a posse e a exposição de bebidas alcoólicas em bares,

restaurantes e estabelecimentos congêneres localizados nas rodovias estaduais, em

terrenos contíguos às faixas de domínio do Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais - DER-MG”. Além disso, o § 1º desse artigo determina que

“o Estado poderá firmar convênios com os Municípios, a fim de que estes também

possam exercer a fiscalização e aplicar as penalidades de que trata esta lei”, e o § 2º
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ressalva  a  aplicação do  disposto  no  “caput”  “aos  trechos  das  rodovias  estaduais

localizados em área urbana, observada a legislação específica de cada Município”.

Com  esse  comando,  ficou  estabelecido  que  os  estabelecimentos  comerciais

supramencionados lindeiros a rodovias estaduais localizadas em áreas urbanas não

são atingidos pela proibição da venda, posse e exposição de bebidas alcoólicas.

Além disso, a Lei nº 20.605 revogou o “caput” e o inciso I do art. 1º da Lei nº 11.547,

este último, dispositivo que o Substitutivo nº 1 pretendia alterar. Assim, o comando do

Substitutivo nº 1 que pretendia alterar o art. 1º da Lei nº 11.547 perdeu seu objeto.

Ressalte-se que, depois de todas estas alterações recentes, o Substitutivo nº 1 só

não  ficou  prejudicado  nos  comandos  que  pretendem  acrescentar  a  proibição  de

consumo de  bebidas  alcoólicas  em  postos  de  gasolina  localizados  em  perímetro

urbano e também no dispositivo que determina a afixação e a manutenção, em locais

de fácil visibilidade, de avisos, placas ou cartazes alusivos à proibição de consumo de

bebidas alcoólicas.

Ainda tendo em vista o princípio de consolidação das leis, evitando-se a dispersão

legislativa e a consequente dificuldade de conhecimento das normas jurídicas pela

sociedade,  apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  o  Substitutivo  n°  2,  que,

considerando a superveniência da Lei nº 20.605, dá nova redação à proposição em

análise. O Substitutivo nº 2 acrescenta os §§ 3º e 4º ao art. 1º-A da Lei nº 11.547,

determinando, respectivamente, a proibição do consumo de bebidas alcoólicas nos

pátios de abastecimento de postos de combustíveis situados em perímetro urbano e a

afixação e a manutenção, em locais de fácil visibilidade, de avisos, placas ou cartazes

alusivos à proibição do consumo de bebidas alcoólicas. Importa notar que o comando

da  proposição  em  análise  (e  o  equivalente  no  Substitutivo  nº  1)  que  estabelece

penalidades em face do descumprimento das normas fica dispensado, já que a Lei nº

11.547 já prevê penalidades para a sua desobediência, nos termos do seu art. 2º, de

modo que tais penalidades também incidirão sobre o infrator das normas previstas

nos §§ 3º e 4º propostos no Substitutivo nº 2.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.331/2011 na

forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado, e pela rejeição do Substitutivo nº 1,
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da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei nº 11.547, de 27 de julho de 1994, que proíbe a venda de bebidas

alcoólicas nos estabelecimentos e nas condições que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º-A da Lei nº 11.547, de 27 de julho de 1994, fica acrescido dos

seguintes §§ 3º e 4º:

“Art. 1º-A - (...)

§ 3º - É vedado o consumo de bebidas alcoólicas nos pátios de abastecimento de

postos de combustíveis situados em área urbana.

§ 4º -  Nos estabelecimentos a que se refere o § 3º deste artigo é obrigatória a

afixação e a manutenção, em locais de fácil visibilidade, de avisos, placas ou cartazes

alusivos à proibição do consumo de bebidas alcoólicas.”.

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

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

João  Leite,  Presidente  -  Cabo  Júlio,  relator  -  Leonardo  Moreira  -  Sargento

Rodrigues - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.466/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de

Santo Antônio do Grama.

A  proposição  foi  analisada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por  sua juridicidade,  constitucionalidade e legalidade,  com a

Emenda nº 1, que apresentou; e pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas,  que  opinou  por  sua  aprovação  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela

Comissão de Constituição e Justiça.

Cabe agora a este órgão colegiado emitir seu parecer, em cumprimento do disposto

no art. 188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.466/2012 desafeta o bem público constituído pelo trecho da

Rodovia AMG-1715 que liga o Município de Santo Antônio do Grama à MG-329, com

1,5  km  de  extensão,  do  Km  13,9,  onde  está  localizado  o  pórtico  de  entrada  do

perímetro urbano desse Município, até seu final; e autoriza o Poder Executivo a doá-

lo ao Município de Santo Antônio do Grama.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio jurídico em pauta,

prevê  o  parágrafo  único  do  art.  2º  da  proposição  que  o  bem  será  destinado  à

instalação de via urbana, integrando o perímetro urbano do Município.

Da mesma forma, a alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma vez

que o art. 3º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não for ele

utilizado com a finalidade prevista.

A transferência de domínio de patrimônio público necessita de autorização do Poder

Legislativo por exigência do § 2º do art. 105, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Esse dispositivo determina que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Cabe destacar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade alterar o trecho objeto da proposição, de 1,5km para

1,0km, de acordo com sugestão do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas

Gerais - DER-MG.

Após  análise,  percebe-se que o  projeto  de  lei  em apreço atende aos preceitos

legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, além de não

criar despesas para o erário e não acarretar repercussão na Lei Orçamentária. Pode,

portanto, ser transformado em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.466/2012, no

1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.
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Adalclever Lopes, Presidente e relator - João Leite - Sebastião Costa - Ana Maria

Resende.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.625/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Governador  do  Estado,  o  projeto  de  Lei  nº  3.625/2012 institui  a

política de incentivo aos atletas e técnicos em atividades do desporto de rendimento.

Aprovado  em  1º  turno  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  retorna  o  projeto  a  esta

Comissão para receber parecer de 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o

art. 102, VII, do Regimento Interno.

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer, nos termos do art. 189, § 1º,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei sob comento, na forma original, instituía a política de incentivo a

atletas  e  técnicos  do  desporto  de  rendimento,  em  modalidades  olímpicas  e

paralímpicas  reconhecidas  pelo  Comitê  Olímpico  Brasileiro  -  COB  -  e  Comitê

Paralímpico Brasileiro - CPB.

Durante o exame do projeto no 1º turno,  a Comissão de Constituição e Justiça

apresentou as Emendas nºs 1 e 2, a fim de adequar o projeto no que se refere aos

aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Incorporando  tais  emendas  e  outras  contribuições  apresentadas  em  audiência

pública,  realizada  em  12/2/2013,  a  Comissão  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude

apresentou  o  Substitutivo  nº  1,  que,  aperfeiçoando  o  projeto  original,  estabelece

diretrizes e requisitos para tornar mais criterioso o gasto dos recursos públicos com

incentivo  a  atletas  e  técnicos  do  esporte  de  rendimento  como,  por  exemplo,  a

instituição de critérios para a cassação de bolsas; a ampliação dos requisitos para

que os atletas e técnicos possam pleitear as bolsas; a supressão da restrição etária

para concessão de bolsa-atleta estadual para atletas do paradesporto; a criação de

duas categorias de bolsa-técnico; a vedação à concessão simultânea de mais de uma

bolsa a atleta ou técnico e a obrigatoriedade de a Secretaria de Estado de Esporte e

Juventude publicar os dados referentes à concessão das bolsas.
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Esta  Comissão  reitera  a  posição  anteriormente  adotada  no  1º  turno  de  que  a

proposição na forma  do  vencido  em  1º  turno,  cuja  redação segue  anexa a  este

parecer, não acarretaria despesas ao Erário estadual; por conseguinte, não afetaria o

Orçamento do Estado.

Conforme  a  mensagem  do  Governador  do  Estado,  os  impactos  de  ordem

orçamentária e financeira decorrentes da aprovação do projeto estão previstos no

Orçamento,  inseridos  nas  ações  governamentais  do  Programa  de  Incentivo  ao

Desporto, estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG.

Conforme observamos no nosso parecer de 1º turno, consta no PPAG 2012-2015,

em seu Programa 212 - Minas Esporte -, a Ação 4123 - Bolsa-atleta -, com previsão

de gastos, em 2013, no montante total  de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),

distribuídos entre as regiões Central, Rio Doce, Mata, Sul de Minas, Triângulo, Alto

Paranaíba e Centro Oeste. Para 2014, estão previstos R$ 1.150.000,00 (um milhão e

cento e cinquenta mil reais), e para 2015, R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos

mil reais). Com relação à execução orçamentária do ano de 2012, verifica-se, a partir

de  pesquisa  realizada  no Armazém  Siafi,  que,  no  ano  passado,  foram  realizadas

despesas no valor de R$544.650,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil seiscentos e

cinquenta reais) na Ação 4123.

Os recursos previstos para 2013 representam um acréscimo de 83,6% em relação

aos  recursos  previstos  para  2012.  Consideramos  esse  incremento  de  recursos

compatível  com  a  ampliação  do  escopo  da  política  de  incentivo  pretendida  pela

proposição, referente à inclusão de nova categoria para o benefício, com a finalidade

de  assistir  financeiramente  ao  técnico.  Desse  modo,  entendemos  que  não  há

obstáculos do ponto de vista financeiro-orçamentário ao projeto em análise.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.625/2012 na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2013.

Jayro Lessa, Presidente - Ulysses Gomes, relator - Adalclever Lopes - Lafayette de

Andrada - Romel Anízio.
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PROJETO DE LEI Nº 3.625/2013

(Redação do vencido)

Dispõe sobre a concessão de bolsa-atleta e bolsa-técnico no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.  1º  -  A concessão  de  bolsa-atleta  e  bolsa-técnico  estaduais  obedecerá  ao

disposto nesta lei.

Art.  2°  -  A bolsa-atleta e  a  bolsa-técnico a  que se  refere o  art.  1°  deverão ser

pleiteadas junto à Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - Seej - e serão

concedidas na forma de benefício financeiro, observada a disponibilidade financeira e

orçamentária do Estado.

Art.  3º  -  A bolsa-atleta  e  a  bolsa  técnico  serão destinadas  prioritariamente  aos

atletas  e  técnicos  de  modalidades  olímpicas  e  paralímpicas,  conforme  dispuser

regulamento.

§ 1° - Os atletas e técnicos de modalidade não olímpica e não paralímpica, a fim de

pleitearem,  respectivamente,  a  bolsa-atleta  e  a  bolsa-técnico  deverão  comprovar

filiação à entidade de administração do desporto de sua modalidade reconhecida ou

vinculada ao Comitê Olímpico Brasileiro - COB - ou ao Comitê Paralímpico Brasileiro -

CPB.

§ 2° - Não serão beneficiados com as bolsas a que se refere esta lei os atletas e

técnicos pertencentes à categoria máster ou similar, conforme definição da entidade

regional ou nacional de administração do desporto da respectiva modalidade.

CAPÍTULO II

DA BOLSA  ATLETA

Art. 4º - São categorias da bolsa-atleta:

I  -  bolsa-atleta  estadual,  destinada  a  atletas  com  idade  entre  12  e  17  anos

completos  no  ano  em  que  requererem  o  benefício,  que  tenham  participado  de

competição  desportiva  de  referência  de  âmbito  estadual  indicada  pela  respectiva

entidade regional de administração do desporto;

II - bolsa-atleta nacional, destinada a atletas que tenham participado de competição



1387
____________________________________________________________________________

desportiva  de  referência  de  âmbito  nacional  indicada  pela  respectiva  entidade

regional ou nacional de administração do desporto;

III  -  bolsa-atleta  internacional,  destinada  a  atletas  que  tenham  participado  de

competição  esportiva  de  referência  de  âmbito  internacional,  reconhecida  pela

respectiva  entidade  internacional  de  administração  do  desporto,  e  indicada  pela

entidade regional ou nacional de administração do desporto;

IV  -  bolsa-atleta  olímpico  e  paralímpico,  destinada  aos  atletas  que  tenham

participado dos jogos olímpicos ou paralímpicos de verão ou de inverno.

§ 1º - A restrição de idade a que se refere o inciso I do "caput" deste artigo não se

aplica aos atletas do paradesporto.

§ 2° - As competições das modalidades do paradesporto poderão ser indicadas por

entidade de prática do paradesporto, no caso de inexistência de entidade regional ou

nacional de administração da respectiva modalidade.

§ 3º - Somente entidade regional de administração do desporto de Minas Gerais,

entidade  nacional  de  administração  do  desporto  e  entidade  de  prática  do

paradesporto  filiadas,  reconhecidas  ou  vinculadas  ao  COB  ou  ao  CPB  poderão

indicar as competições a que se referem os incisos de I a III do "caput" deste artigo,

em conjunto com a Seej, conforme critérios definidos em regulamento.

§ 4º - Para a concessão da bolsa-atleta nas categorias a que se referem os incisos

de I a III, serão considerados os resultados obtidos pelos atletas nas competições

realizadas no ano imediatamente anterior ao que estiver sendo pleiteado o benefício,

conforme dispuser o regulamento.

§ 5º - Atletas participantes dos jogos olímpicos e paralímpicos poderão pleitear a

bolsa de que trata o inciso IV do “caput” deste artigo até o terceiro ano subsequente à

edição dos jogos de que tenham participado.

Art.  5°  -  Para  pleitear  a  bolsa-atleta,  o  atleta  deverá  comprovar  os  seguintes

requisitos:

I - ter nacionalidade brasileira;

II - estar em treinamento para participar de competições;

III - estar filiado à entidade regional de administração do desporto ou, no caso de

inexistência da entidade regional, à entidade nacional de administração do desporto
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filiada ou vinculada ao COB ou ao CPB ou reconhecida por um desses comitês;

IV  -  ter  participado  de  competições  desportivas  no  âmbito  estadual,  nacional,

internacional  ou  olímpica  nas  categorias  previstas  nos  incisos  I  ao  IV  do  art.  4°,

observado  o  disposto  no  §  4°  do  art.  4°  e  conforme  critérios  definidos  em

regulamento.

§ 1º - O atleta que pleitear a bolsa-atleta na categoria estadual deverá atender a

uma das seguintes condições:

I - comprovar sua matrícula em instituição oficial de ensino;

II - apresentar certificado de conclusão do ensino médio.

§ 2º  -  O atleta que comprovar  vínculo à entidade nacional  de administração do

desporto deverá ter como sede de treinamento entidade de prática esportiva instalada

em Minas Gerais.

Art.  6º  -  Ao  atleta  que  conquistar  medalha  na  edição  mais  recente  dos  jogos

olímpicos ou paralímpicos poderá ser concedida a bolsa-atleta na categoria atleta

olímpico ou paralímpico desde que:

I - atenda aos requisitos previstos nos incisos II e III do “caput” do art. 5º desta lei;

II  -  comprove  convocação,  no  ano  em  que  requereu  o  benefício,  para  compor

seleção nacional da respectiva modalidade esportiva;

III - pleiteie a bolsa nos temos desta lei e de regulamento.

Art.  7°  -  O direito à bolsa-atleta será cassado se o atleta incorrer  em uma das

seguintes hipóteses:

I - apresentar documento ou declaração falsos;

II  -  sofrer  punição imposta por tribunais de justiça desportiva ou pela respectiva

entidade regional ou nacional de administração do desporto;

III -  não comprovar frequência escolar, nos termos de regulamento, no caso dos

beneficiários da bolsa a que se refere o inciso I do art. 4º;

IV - for condenado à pena privativa de liberdade ou medida socioeducativa restritiva

de liberdade;

V - deixar de atender aos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 5º desta lei;

VI - descumprir outras exigências estabelecidas em regulamento.
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CAPÍTULO III

DA BOLSA-TÉCNICO

Art. 8º - São categorias da bolsa técnico:

I - bolsa-técnico I: destinada aos técnicos dos atletas aptos a pleitearem a bolsa-

atleta na categoria a que se refere o inciso I do art. 4º;

II - bolsa-técnico II: destinada aos técnicos dos atletas aptos a pleitearem a bolsa-

atleta nas categorias a que se referem os incisos de II a IV do art. 4º.

Art.  9° -  Para pleitear a bolsa-técnico,  o técnico deverá comprovar os seguintes

requisitos:

I - ter nacionalidade brasileira;

II - estar em atividade profissional, na função de técnico desportivo, há, no mínimo,

três anos;

III - estar registrado no Conselho Regional de Educação Física;

IV - ter treinado atletas que participaram de competições esportivas, conforme as

categorias previstas nos incisos I ao IV do art. 4°, observado o disposto no § 4° do art.

4°;

V - estar filiado à entidade regional de administração do desporto de Minas Gerais

ou,  no  caso  de  inexistência  de  entidade  regional,  à  entidade  nacional  de

administração do desporto filiadas ou vinculadas ao COB ou ao CPB ou reconhecidas

por um desses comitês.

Parágrafo  único  -  O  técnico  que  comprovar  vínculo  à  entidade  nacional  de

administração do desporto deverá ter como sede de treinamento entidade de prática

esportiva instalada em Minas Gerais.

Art. 10 - O técnico de atleta que tiver conquistado medalha na edição mais recente

nos jogos olímpicos ou paralímpicos terá prioridade para o recebimento da bolsa-

técnico desde que continue no exercício de sua atividade e pleiteie a bolsa nos temos

desta lei e de seu regulamento.

Art. 11 - O direito à bolsa-técnico será cassado se o técnico incorrer em uma das

seguintes hipóteses:

I - apresentar documento ou declaração falsos;

II - treinar atleta que for suspenso em virtude de condenação por uso de “doping”,
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no período em que seu treinador for beneficiário da bolsa-técnico;

III - ser condenado à pena privativa de liberdade;

IV - descumprir outras exigências estabelecidas em regulamento;

V - deixar de exercer a função de técnico desportivo.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  12  -  O  repasse  financeiro  referente  a  bolsa-atleta  e  a  bolsa-técnico  será

realizado bimestralmente, pelo prazo de doze meses.

§  1º  -  Os  valores  da  bolsa-atleta  serão  fixados  em  regulamento,  para  cada

categoria, observada a seguinte ordem crescente na definição dos valores:

I - bolsa-atleta estadual;

II - bolsa-atleta nacional;

III - bolsa-atleta internacional;

IV - bolsa-atleta olímpico e paralímpico.

§  2º  -  Os  valores  da  bolsa-técnico  serão  fixados  em  regulamento,  para  cada

categoria, sendo o mais elevado o da categoria bolsa-técnico II.

§ 3° -  O montante dos recursos destinados ao pagamento da bolsa-técnico não

poderá ser superior ao montante destinado à bolsa-atleta.

§ 4° - Às modalidades não olímpicas e não paralímpicas poderá ser destinado até

20% (vinte por cento) do total dos recursos orçamentários destinados ao pagamento

da bolsa-atleta e da bolsa técnico.

Art. 13 - As bolsas poderão ser renovadas, atendidos os requisitos definidos nesta

lei e em regulamento.

Art. 14 - É vedada a concessão simultânea de mais de uma bolsa ao mesmo atleta

e ao mesmo técnico.

Parágrafo único - O atleta e o técnico poderão pleitear uma bolsa por categoria,

mas terão direito a receber somente aquela a que for atribuído o maior valor.

Art. 15 - As bolsas instituídas por esta lei não geram vínculo de trabalho de qualquer

natureza entre o atleta ou o técnico beneficiado e a administração pública estadual.

Art.  16 - Os atos de concessão, indeferimento e cassação das bolsas a que se

refere esta lei serão motivados.
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Parágrafo único -  É  garantido o  direito  de recurso  dos atos  de indeferimento  e

cassação  das  bolsas,  conforme  prazos  e  procedimentos  estabelecidos  em

regulamento.

Art. 17 - A Seej manterá, em sua página na internet, relação atualizada dos atletas e

dos técnicos beneficiados informando, no mínimo, o nome do beneficiário, a categoria

da bolsa, a modalidade esportiva e a cidade de residência.

Art. 18 - Fica revogada a Lei n° 17.803, de 15 de outubro de 2008.

Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.289/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.289/2011, de autoria do Deputado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública o Centro Feminino de Longa Permanência - Lar das Velhinhas,

com sede no Município de Montes Claros, foi  aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.289/2011

Declara de utilidade pública o Centro Feminino de Longa Permanência - Lar das

Velhinhas, com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Centro  Feminino  de  Longa

Permanência - Lar das Velhinhas, com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.520/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.520/2011, de autoria do Deputado João Leite, que declara de
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utilidade pública a Associação Beneficente Presbiteriana de Ação Social - Apas -, com

sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.520/2011

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Presbiteriana de Ação Social

- Apas -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Presbiteriana

de Ação Social - Apas -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.693/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.693/2011, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro da Cachoeira - ACBC

-,  com sede no Município de Pouso Alto,  foi  aprovado em turno único,  na  forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.693/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro da Cachoeira -

ACBC -, com sede no Município de Pouso Alto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro da

Cachoeira - ACBC -, com sede no Município de Pouso Alto.

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

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.349/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.349/2012, de autoria do Deputado Doutor Viana, que declara

de utilidade pública o  Instituto  Marília  de Dirceu,  com sede no Município de Belo

Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.349/2012

Declara de utilidade pública o Instituto Marília de Dirceu, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Marília de Dirceu, com sede

no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Gustavo Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.644/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  3.644/2012,  de  autoria  do  Deputado  Duílio  de  Castro,  que

declara de utilidade pública a Fundação Futuro Brasil para a Criança e o Adolescente

- FFB -, com sede no Município de Santos Dumont, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.644/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Fundação  Futuro  Brasil  para  a  Criança  e  o

Adolescente - FFB -, com sede no Município de Santos Dumont.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Futuro Brasil para a Criança

e o Adolescente - FFB -, com sede no Município de Santos Dumont.

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

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Gustavo Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.701/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.701/2013, de autoria do Deputado Arlen Santiago, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais da

Fazenda Barra  do  Riacho dos Cavalos,  com sede no Município de  Rio  Pardo de

Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.701/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais da Fazenda Barra do Riacho dos Cavalos, com sede no Município de Rio

Pardo de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Barra do Riacho dos Cavalos, com sede no
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Município de Rio Pardo de Minas.

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

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Gustavo Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.729/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.729/2013, de autoria do Deputado Paulo Lamac, que declara

de utilidade pública a Associação de Educação, Esporte, Cultura, Lazer e Integração

Social - Aelis -, com sede no Município de Coronel Fabriciano, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.729/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Educação, Esporte, Cultura, Lazer e

Integração Social - Aelis -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Educação, Esporte,

Cultura,  Lazer  e  Integração  Social  -  Aelis  -,  com  sede  no  Município  de  Coronel

Fabriciano.

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

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Gustavo Corrêa.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 21/5/2013, a seguinte comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva notificando o falecimento do Sr. Lindolfo Carlos

de Carvalho, ocorrido em 20/5/2013, em Cambuí. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2013

ATAS

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 22/5/2013

Presidência dos Deputados José Henrique e Adelmo Carneiro Leão

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Atas  -

Correspondência: Mensagens nºs 454 e 455/2013 (encaminhando o Projeto de Lei nº

4.103/2013  e  emendas  ao  Projeto  de  Lei  n°  3.688/2013,  respectivamente),  do

Governador  do  Estado  -  Ofícios  e  cartão  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  4.104  a  4.106/2013  -

Requerimentos nºs 4.822 e 4.823/2013 - Requerimento do Deputado Arlen Santiago -

Proposições  Não  Recebidas:  Requerimento  do  Deputado  Célio  Moreira  -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Turismo, de Administração Pública,

de  Segurança  Pública,  de  Assuntos  Municipais,  de  Transporte,  do  Trabalho  e  de

Direitos Humanos e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Oradores Inscritos: Discursos

dos Deputados Bonifácio Mourão, André Quintão, Rômulo Viegas, Duarte Bechir e

João Leite - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação

da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:

Requerimento  do  Deputado  Arlen  Santiago;  deferimento  -  Questão  de  ordem  -

Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente

- Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Adalclever

Lopes  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Antônio  Genaro  -

Antonio Lerin - Arlen Santiago -  Bonifácio Mourão - Bosco -  Braulio Braz - Carlos

Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -

Doutor  Wilson Batista -  Duarte Bechir  -  Fabiano Tolentino  -  Fábio Cherem -  Fred

Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Lafayette de
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Andrada - Leonardo Moreira - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h8min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura das atas das

duas reuniões anteriores.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Atas

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”,  procede à leitura das

atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Dilzon Melo, 1º-Secretário, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 454/2013*

Belo Horizonte, 22 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

Egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar de

R$265.369.846,07 (duzentos e sessenta e cinco milhões trezentos e sessenta e nove

mil  oitocentos e quarenta e  seis  reais  e sete  centavos),  em favor  do Tribunal  de

Justiça do Estado de Minas Gerais.

A Lei Orçamentária Anual não contém dispositivo que autoriza o Poder Executivo a

abrir crédito suplementar ao orçamento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais, motivo pelo qual se faz necessária a edição de lei específica, objeto deste

projeto.

O crédito suplementar destina-se a cobrir despesas de pessoal e encargos sociais,

outras despesas correntes e investimentos. Serão utilizados como fontes de recurso:

o superávit financeiro da receita de Contribuição do Servidor para o Fundo Financeiro
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de Previdência - FUNFIP, o superávit financeiro da receita de Contribuição Patronal

para o FUNFIP, o excesso de arrecadação da receita de convênios, acordos e ajustes

provenientes  da  União  e  suas  entidades,  o  superávit  financeiro  da  receita  de

Recursos  Diretamente  Arrecadados,  o  excesso  de  arrecadação  da  receita  de

convênios, acordos e ajustes provenientes dos Municípios, Estados e organizações

particulares,  o  excesso  de  arrecadação  da  receita  de  acordos  e  ajustes  de

cooperação mútua com a União  e suas entidades,  o excesso de arrecadação da

receita de alienação de bens de entidades estaduais,  além do remanejamento de

dotações de Recursos Ordinários do Tesouro Estadual, da receita de Recursos para a

Cobertura  do  Déficit  Atuarial  do  RPPS  e  da  receita  de  Recursos  Diretamente

Arrecadados.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero, na oportunidade, as considerações de estima.

Alberto Pinto Coelho Junior, Governador do Estado, em exercício.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhor Governador,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o Projeto de Lei que autoriza a

abertura de crédito suplementar no valor de R$265.369.846,07 (duzentos e sessenta

e cinco milhões trezentos e sessenta e nove mil oitocentos e quarenta e seis reais e

sete centavos), em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG.

Inicialmente, cumpre informar que a abertura de crédito suplementar em favor do

supracitado órgão requer  autorização legal.  A Lei  Orçamentária Anual  vigente (Lei

Estadual  20.625/2013)  traz,  em  seu  art.  8º,  prévia  autorização  para  abertura  de

créditos  suplementares  destinadas  ao  Poder  Executivo  até  o  limite  de  10%  do

Orçamento aprovado, procedimento executado mediante Decreto do Governador do

Estado. Assim, em relação às suplementações destinadas aos Outros Poderes ou

Órgãos  autônomos  há  necessidade  de  crivo  do  Poder  Legislativo  mediante  a

aprovação de lei  que autorize o incremento orçamentário.  Ademais, resta informar

que  os  créditos  suplementares  são  aqueles  destinados  ao  reforço  de  dotação

orçamentária constante do orçamento.
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Nesse contexto,  será necessário o envio de Projeto de Lei  destinado a atender

despesas a serem custeadas com o superávit financeiro da receita de Contribuição

do Servidor para o Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP, o superávit financeiro

da receita de Contribuição Patronal para o FUNFIP, o excesso de arrecadação da

receita de Convênios, Acordos e Ajustes provenientes da União e suas Entidades, o

superávit financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados, o excesso de

arrecadação  da  receita  de  Convênios,  Acordos  e  Ajustes  Provenientes  dos

Municípios,  Estados  e  Organizações  Particulares,  o  excesso  de  arrecadação  da

receita de Acordos e Ajustes de Cooperação Mútua com a União e suas Entidades, o

excesso de arrecadação da receita de Alienação de Bens de Entidades Estaduais,

além do remanejamento de dotações de Recursos Ordinários do Tesouro Estadual,

da receita de Recursos para a Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS e da receita de

Recursos Diretamente Arrecadados.

A suplementação contemplará as seguintes ações orçamentárias:

I - Remuneração de Servidores da Ativa e Encargos Sociais (2.456), no grupo de

Pessoal e Encargos Sociais, em Recursos Ordinários, no valor de R$38.000.000,00

(trinta e oito milhões de reais);

II  -  Proventos  de  Inativos  Civis  e  Pensionistas  (7.006),  no  grupo de  Pessoal  e

Encargos Sociais, na fonte de recursos de Contribuição do Servidor para o Fundo

Financeiro de Previdência, no valor de R$1.542.539,49 (hum milhão quinhentos e

quarenta e dois mil quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos);

III  -  Proventos de  Inativos Civis  e  Pensionistas  (7.006),  no  grupo de Pessoal  e

Encargos  Sociais,  na  fonte  de  recursos  de  Contribuição  Patronal  para  o  Fundo

Financeiro  de  Previdência,  no  valor  de  R$80.424.687,12  (oitenta  milhões,

quatrocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e doze centavos);

IV - Remuneração de Magistrados da Ativa e Encargos Judiciais (2.453), no grupo

de  Outras  Despesas  Correntes,  em  Recursos  Ordinários,  no  valor  de

R$22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais);

V  -  Proventos  de  Inativos  Civis  e  Pensionistas  (7.006),  no  grupo  de  Outras

Despesas  Correntes,  na  fonte  de  recursos  para  Cobertura  do  Déficit  Atuarial  do

RPPS, no valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais);
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VI - Remuneração de Servidores da Ativa e Encargos Sociais (2.456), no grupo de

Outras Despesas Correntes, na fonte de Recursos Diretamente Arrecadados, no valor

de R$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais);

VII  -  Diligências  Judiciais  em  Feitos  Amparados  pela  Justiça  Gratuita  e  pela

Administração Direta do Estado (4.660), no grupo de Outras Despesas Correntes, na

fonte de recursos de Convênios, Acordos e Ajustes provenientes da União e suas

Entidades, no valor de R$144.088,23 (cento e quarenta e quatro mil oitenta e oito

reais e vinte e três centavos);

VIII  -  Processamento  Judiciário  de 1ª  e 2ª  Instâncias  e Ações de Comunicação

Institucional (4.224), no grupo de Outras Despesas Correntes, na fonte de Recursos

Diretamente Arrecadados, no valor de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais);

IX  -  Diligências  Judiciais  em  Feitos  Amparados  pela  Justiça  Gratuita  e  pela

Administração Direta do Estado (4.660), no grupo de Outras Despesas Correntes, na

fonte  de  Recursos  Diretamente  Arrecadados,  no  valor  de  R$7.600.000,00  (sete

milhões e seiscentos mil reais);

X  -  Diligências  Judiciais  em  Feitos  Amparados  pela  Justiça  Gratuita  e  pela

Administração Direta do Estado (4.660), no grupo de Outras Despesas Correntes, na

fonte  de  Recursos  Diretamente  Arrecadados,  nos  Recursos  Recebidos  de  Outra

Unidade  Orçamentária  do  Orçamento  Fiscal  para  livre  utilização,  no  valor  de

R$383.807,85 (trezentos e oitenta e três mil oitocentos e sete reais e oitenta e cinco

centavos);

XI  -  Diligências  Judiciais  em  Feitos  Amparados  pela  Justiça  Gratuita  e  pela

Administração Direta do Estado (4.660), no grupo de Outras Despesas Correntes, na

fonte de  recursos  de  Convênios,  Acordos  e  Ajustes  Provenientes dos  Municípios,

Estados  e  Organizações  Particulares,  no  valor  de  R$200.432,99  (duzentos  mil

quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos);

XII  -  Diligências  Judiciais  em  Feitos  Amparados  pela  Justiça  Gratuita  e  pela

Administração Direta do Estado (4.660), no grupo de Outras Despesas Correntes, na

fonte de recursos de Acordos e Ajustes de Cooperação Mútua com a União e suas

Entidades, nos Recursos Recebidos de Outra Unidade Orçamentária do Orçamento

Fiscal para livre utilização, no valor de R$19.190,39 (dezenove mil cento e noventa
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reais e trinta e nove centavos); e

XIII  -  Processamento Judiciário  de 1ª  e 2ª Instâncias  e Ações de Comunicação

Institucional (4.224), no grupo de Investimentos, na fonte de recursos de Alienação de

Bens de Entidades Estaduais, no valor de R$55.100,00 (cinquenta e cinco mil reais).

Para  atender  as  despesas  acima  mencionadas  serão  utilizados  recursos

provenientes:

I  -  da  anulação  de  Recursos  Ordinários  do  Tesouro  Estadual,  de  dotações  do

Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  valor  de  R$60.000.000,00

(sessenta milhões de reais);

II  -  do  superávit  financeiro do  exercício de 2012,  da receita de Contribuição do

Servidor para o Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP, do Tribunal de Justiça do

Estado  de  Minas  Gerais,  no  valor  de  R$1.542.539,49  (hum  milhão  quinhentos  e

quarenta e dois mil quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos);

III  -  da  anulação  de  Recursos  para  Cobertura  do  Déficit  Atuarial  de  RPPS,

destinados à atividade de Proventos de Inativos Civis e Pensionistas, do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais,  no valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de

reais);

IV  -  do  superávit  financeiro  do  exercício  de  2012,  da  receita  de  Contribuição

Patronal para o FUNFIP, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no valor

de R$80.424.687,12 (oitenta milhões quatrocentos e vinte e quatro mil seiscentos e

oitenta e sete reais e doze centavos);

V  -  do  excesso  de  arrecadação  da  receita  de  Convênios,  Acordos  e  Ajustes

provenientes da União e suas Entidades, no valor de R$144.088,23 (cento e quarenta

e quatro mil oitenta e oito reais e vinte e três centavos);

VI - da anulação de Recursos Diretamente Arrecadados, do Tribunal de Justiça do

Estado de Minas Gerais, no valor de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais);

VII  -  do  superávit  financeiro  do  exercício  de  2012,  da  receita  de  Recursos

Diretamente Arrecadados, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no valor

de R$82.600.000,00 (oitenta e dois milhões e seiscentos mil reais);

VIII  -  do  superávit  financeiro  do  exercício  de  2012,  da  receita  de  Recursos

Diretamente  Arrecadados,  do  Instituto  Estadual  de  Florestas,  no  valor  de



1403
____________________________________________________________________________

R$383.807,85 (trezentos e oitenta e três mil oitocentos e sete reais e oitenta e cinco

centavos);

IX  -  do  excesso  de  arrecadação  da  receita  de  Convênios,  Acordos  e  Ajustes

Provenientes dos Municípios, Estados e Organizações Particulares, do Tribunal de

Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  valor  de  R$200.432,99  (duzentos  mil

quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos);

X - do excesso de arrecadação da receita de Acordos e Ajustes de Cooperação

Mútua com a União e suas Entidades,  do  Instituto de Metrologia  e Qualidade do

Estado de Minas Gerais,  no valor de R$19.190,39 (dezenove mil cento e noventa

reais e trinta e nove centavos); e

XI  -  do  excesso  de  arrecadação  da  receita  de  Alienação  de  Bens  Entidades

Estaduais,  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  valor  de

R$55.100,00 (cinquenta e cinco mil e cem reais).

Ante o exposto, e tendo em vista a legalidade que norteia a gestão do orçamento

público, gostaria de solicitar o envio da explicitada proposição legal, uma vez que a

mesma é necessária para regularizar a situação orçamentária do TJMG.

Reitero,  na  oportunidade,  a  Vossa  Excelência,  os  meus  protestos  de  estima  e

consideração.

Renata Vilhena, Secretária de Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.103/2013

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais,  até  o  limite  de  R$265.369.846,07  (duzentos  e  sessenta  e  cinco  milhões

trezentos e sessenta e nove mil oitocentos e quarenta e seis reais e sete centavos),

para atender a:

I - pessoal ativo e encargos sociais, até o valor de R$38.000.000,00 (trinta e oito

milhões de reais);

II - proventos de inativos e pensionistas, até o valor de R$91.967.226,61 (noventa e

um milhões novecentos e sessenta e sete mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta
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e um centavos);

III - outras despesas correntes, no valor de R$135.347.519,46 (cento e trinta e cinco

milhões trezentos e quarenta e sete mil quinhentos e dezenove reais e quarenta e

seis centavos); e

IV - investimentos, até o valor de R$55.100,00 (cinquenta e cinco mil e cem reais).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes:

I  -  da  anulação  de  Recursos  Ordinários  do  Tesouro  Estadual,  de  dotações  do

Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  valor  de  R$60.000.000,00

(sessenta milhões de reais);

II  -  do  superávit  financeiro do  exercício de 2012,  da receita de Contribuição do

Servidor para o Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP, do Tribunal de Justiça do

Estado  de  Minas  Gerais,  no  valor  de  R$1.542.539,49  (hum  milhão  quinhentos  e

quarenta e dois mil quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos);

III - da anulação de recursos para Cobertura do Déficit Atuarial do Regime Próprio

de Previdência Social, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no valor de

R$10.000.000,00 (dez milhões de reais);

IV  -  do  superávit  financeiro  do  exercício  de  2012,  da  receita  de  Contribuição

Patronal para o FUNFIP, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no valor

de R$80.424.687,12 (oitenta milhões quatrocentos e vinte e quatro mil seiscentos e

oitenta e sete reais e doze centavos);

V  -  do  excesso  de  arrecadação  da  receita  de  convênios,  acordos  e  ajustes

provenientes da União e suas entidades, no valor de R$144.088,23 (cento e quarenta

e quatro mil oitenta e oito reais e vinte e três centavos);

VI - da anulação de Recursos Diretamente Arrecadados, do Tribunal de Justiça do

Estado de Minas Gerais, no valor de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais);

VII  -  do  superávit  financeiro  do  exercício  de  2012,  da  receita  de  Recursos

Diretamente Arrecadados, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no valor

de R$82.600.000,00 (oitenta e dois milhões e seiscentos mil reais);

VIII  -  do  superávit  financeiro  do  exercício  de  2012,  da  receita  de  Recursos

Diretamente  Arrecadados,  do  Instituto  Estadual  de  Florestas,  no  valor  de

R$383.807,85 (trezentos e oitenta e três mil oitocentos e sete reais e oitenta e cinco
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centavos);

IX  -  do  excesso  de  arrecadação  da  receita  de  convênios,  acordos  e  ajustes

provenientes  dos Municípios,  Estados  e organizações  particulares,  do  Tribunal  de

Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  valor  de  R$200.432,99  (duzentos  mil

quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos);

X -  do excesso de arrecadação da receita de acordos e ajustes de cooperação

mútua com a  União  e suas entidades,  do Instituto  de  Metrologia  e Qualidade do

Estado de Minas Gerais,  no valor de R$19.190,39 (dezenove mil cento e noventa

reais e trinta e nove centavos); e

XI  -  do excesso de arrecadação da receita  de  alienação de bens de entidades

estaduais,  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  valor  de

R$55.100,00 (cinquenta e cinco mil reais).

Art. 3º - A aplicação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição da

República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de

maio de 2000.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

204 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 455/2013

- A Mensagem nº 455/2013, contendo emendas ao Projeto de Lei n° 3.688/2013, foi

publicada na edição anterior.

OFÍCIOS

Do Sr. Carlos André Mariani  Bittencourt,  Procurador-Geral de Justiça, solicitando

sejam  tomadas  providências  para  dar  a  denominação  de  Promotor  de  Justiça

Benedito Pinto de Freitas à sede das Promotorias de Justiça de Pouso Alegre. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Do Sr.  Cylton  Brandão da Matta,  Chefe da  Polícia  Civil,  prestando informações

relativas  ao  Requerimento  n°  1.403/2011,  da  Comissão  de Segurança  Pública.  (-

Anexe-se ao Requerimento nº 1.403/2011.)

Do Sr. Eriverto Otaviano da Cruz, Presidente da Câmara Municipal de Oratórios,
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solicitando  o  apoio  desta  Casa  para  a  resolução  dos  problemas  verificados  no

sistema de telefonia móvel desse Município. (- À Comissão de Transporte.)

Do  Sr.  Júlio  Delgado,  Deputado  Federal,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 4.564/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Luiz Carlos Gontijo, Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de

Passageiros  no  Estado  de  Minas  Gerais,  prestando  informações  relativas  ao

requerimento da Comissão de Segurança Pública encaminhado por meio do Ofício nº

736/2013/SGM.

Da Sra. Maria Cláudia Peixoto Almeida Paula, Chefe de Gabinete da Secretaria de

Educação (2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 4.072/2012,

da Comissão de Participação Popular, e 4.373/2013, da Deputada Maria Tereza Lara.

Do  Sr.  Narcio  Rodrigues,  Secretário  de  Ciência  e  Tecnologia,  prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.948/2013. (- Anexe-se ao Projeto de Lei

nº 3.948/2013.)

Do Sr. Paulo Abrão, Presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça,

convidando para a 69ª Caravana da Anistia e a inauguração do marco público de

homenagem aos perseguidos políticos e à luta pela anistia em Minas Gerais.

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  encaminhando  relatório

contendo a relação de obras realizadas pelo Estado. (- À Comissão de Fiscalização

Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,

do Regimento Interno.)

Do Sr. Sebastião Custódio Couto Júnior, Presidente da Câmara Municipal de Frutal,

encaminhando  representação  de  Vereadores  dessa  Casa  sobre  a  redução  da

maioridade penal para 16 anos de idade. (- À Comissão de Segurança Pública.)

CARTÃO

Do Sr. Toninho Pinheiro, Deputado Federal, encaminhando cópia de ofício de sua

autoria,  entregue ao Ministro dos Transportes,  reivindicando melhorias para a BR-

251, em atendimento ao Requerimento nº 4.500/2013, da Comissão de Transporte.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  a  receber  proposições  e  a  conceder  a
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palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.104/2013

Declara de utilidade pública a Associação Projetar Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Projetar Minas, com sede

no Município de Barbacena.

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

Sala das Reuniões, 22 de maio de 2013.

Paulo Lamac

Justificação: Fundada no ano de 2004, a Associação Projetar Minas é uma entidade

sem fins lucrativos que atua na realização de atividades sociais,  com o intuito de

fomentar a cultura, a promoção da assistência social e a preservação e a manutenção

do patrimônio histórico e cultural da região do Município de Barbacena.

A entidade também atua junto a órgãos públicos e outras organizações visando à

promoção do desenvolvimento econômico e social e ao combate à pobreza.

Diante do exposto, pedimos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.105/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Irmãs Beneficentes e Evangélicas de

Santa Margarida - Aibe -, com sede no Município de Santa Margarida.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Irmãs Beneficentes e

Evangélicas de Santa Margarida - Aibe -, com sede no Município de Santa Margarida.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor de sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de maio de 2013.

Braulio Braz

Justificação:  A  Associação  de  Irmãs  Beneficentes  e  Evangélicas  de  Santa

Margarida - Aibe -, com sede no Município de Santa Margarida, é uma entidade civil
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sem  fins  lucrativos  e  de  caráter  assistencial  que  tem  por  objetivo  principal  a

representação dos beneficiários em repartição pública municipal, estadual ou federal,

promover  reuniões  objetivando  o  espirito  de  solidariedade,  celebrar  convênios  e

contratos  de  prestação  de  quaisquer  serviços,  promoção  de  ciclo  de  palestra,

conferencias, etc. Tem como propósito atender a finalidades sociais.

A Associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de um ano,

sua  diretoria  é  constituída  de  membros  de  reconhecida  idoneidade  moral,  nada

constando  que  desabone  sua  conduta.  Outrossim,  a  entidade  não  remunera  os

membros  de  sua  diretoria  pelo  exercício  de  suas  funções,  não  distribui  lucros,

vantagens  nem  bonificações  a  dirigentes,  associados  ou  mantenedores,  sob

nenhuma forma.

O  processo  que  tem por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida

entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  n°

12.972, de 27/7/98.

Esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.106/2013

Institui o Dia da Carne Suína Mineira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituído  o  Dia  da  Carne  Suína  Mineira,  que  será  comemorado

anualmente no dia 30 de abril.

Art. 2º - O Estado apoiará a realização de eventos e comemorações por ocasião do

Dia da Carne Suína Mineira, visando a valorização da cadeia produtiva e de toda a

representatividade econômica, social e cultural que tem a atividade no Estado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de maio de 2013.

Glaycon Franco

Justificação: A proposição em questão visa fixar data para a comemoração do Dia

da  Carne  Suína  Mineira,  com  o  fito  de  contribuir  para  que  sejam  colocados  em
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evidência  os  valores  econômicos,  sociais  e  culturais  que  gravitam  em  torno  da

suinocultura e de toda a cadeia produtiva da carne suína.

É evidente que a criação de suínos representa uma constante na vida do homem do

campo,  inclusive,  em  algumas  regiões,  em  âmbito  urbano,  onde  já  foi  mais

significativa nos tempos da Colônia e do Império. Desde que trazidos ao Brasil por

Martim Afonso de Souza em 1532, os suínos e os produtos de sua produção fazem

parte do cotidiano de nossos antepassados. Em Minas Gerais, faz parte da cultura

sobretudo quando participa com grande relevância dos pratos da cozinha mineira.

Julgamos  oportuno  traduzir  esse  reconhecimento  com  a  criação  de  uma  data

estadual  que  seja  referência  para  a  realização  de  ações  voltadas  para  o

enriquecimento da atividade sob vários aspectos.

A escolha  da data proposta  foi  feita  em comum acordo com a  Associação dos

Suinocultores do Estado de Minas Gerais - Asemg.

É por essas razões que submeto esta proposição à apreciação de meus pares,

contando com sua sensibilidade para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Política Agropecuária para

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  4.822/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Prefeitura  Municipal  de  Pompéu,  à  Diretoria  da  Cadeia  Pública

desse Município e às Secretarias de Saúde e de Defesa Social as notas taquigráficas

da  21ª  Reunião  Extraordinária  dessa Comissão e  pedido  de  providências  para  a

apuração das condições de saúde dos presos do referido estabelecimento prisional,

diante dos relatos de casos de dengue.

Nº  4.823/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Secretaria  de  Saúde  de  Pompéu  as  notas  taquigráficas  da  21ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para a apuração

das denúncias de maus-tratos aos presos da cadeira pública desse Município.

- É também encaminhado à Presidência requerimento do Deputado Arlen Santiago.

Proposições não Recebidas

- A Presidência, nos termos do inciso II do art. 173 do Regimento Interno, deixa de



1410
____________________________________________________________________________

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Do Deputado Célio  Moreira em que solicita  seja atribuído regime de urgência à

tramitação do Projeto de Lei nº 3.685/2013.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Presidência  comunicações  das  Comissões  de

Turismo, de Administração Pública, de Segurança Pública, de Assuntos Municipais,

de Transporte,  do Trabalho e de Direitos Humanos e do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

temos  acompanhado pronunciamentos  diversos  desta  tribuna,  críticas  ao  governo

desde os tempos de Aécio Neves e Anastasia, críticas ao governo atual de Anastasia

e Alberto Pinto Coelho, além de comparações do governo do Estado de Minas Gerais

com governos de outros Estados membros da Federação.

Viemos aqui hoje, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, munidos de um caderno de

indicadores econômicos e sociais de Minas Gerais no período 2003-2013, elaborado

pela Fiemg, ACMinas, Federaminas, CDL, Faemg e Fecomércio, entre outras. Aliás,

ele foi objeto de um pronunciamento do Governador Antonio Augusto Anastasia, na

última  semana,  no  auditório  da  Fiemg,  com  inúmeras  pessoas  e  autoridades

presentes. Este pronunciamento tem o objetivo de fazer um resumo desse manual

que está em nossas mãos. Ele traz alguns dados extremamente importantes sobre a

administração, iniciada com Aécio Neves e Anastasia, desde o choque de gestão até

o final de 2012.

Deputado Rômulo Viegas, começarei dizendo que, em 2003, o choque de gestão

tornou-se a principal  referência da administração pública no Brasil  de hoje.  Ele é

recomendado pelo Banco Mundial para ser adotado em outros países também.

Tivemos três etapas fundamentais, desde o início do governo Aécio Neves até os

dias atuais do governo Anastasia. Começaram com o choque de gestão, em 2003,

com  o  equilíbrio  fiscal  e  continuaram,  em  2007  e  2010,  com  o  Estado  para
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Resultados, para a melhoria do desempenho gerencial visando a resultados. Depois

veio a terceira geração, com a gestão para a cidadania, em que o cidadão era o foco

de todas as ações de governo.

Começamos  pelas  finanças  públicas.  Com  o  saneamento  proporcionado  pelo

choque  de  gestão,  foi  possível  restabelecer  a  credibilidade  junto  às  instituições

financeiras  no  Brasil  e  no  exterior,  o  que  não  havia  acontecido  até  2003.  Em

decorrência disso, em 2012 a agência norte-americana Standard & Poor's e a agência

Moody's  deram  para  Minas  Gerais  as  melhores  notas  no  Brasil,  em  termos  de

saneamento de finanças de um modo geral, o que não aconteceu com a Espanha, a

Grécia e outros países europeus.

Com  referência  à  dívida  com  a  União,  ela  foi  objeto  também  da  palestra  do

Governador Anastasia. Todos os Deputados já sabem que começou nesta Assembleia

Legislativa, com a iniciativa do Presidente Dinis Pinheiro e com a participação de

diversos  Deputados,  um  movimento  para  alterar,  juntamente  com  os  Estados

membros,  esse  sistema  de  agiotagem  adotado  pela  União.  Todos  eles  ficaram

devedores  da  União,  pagando  juros  extorsivos.  Só  para  dar  um  exemplo,  Minas

Gerais, em 1998, assinou aquele contrato e passou a dever R$14.800.000.000,00. De

1998 a 2012, pagou R$25.000.000.000,00 e ainda deve R$63.000.000.000,00. Isso é

totalmente inadmissível. Falaremos mais sobre essa questão da dívida pública em

outras oportunidades.

Com referência também às finanças públicas, das quais já começamos a falar, é

importante  considerar  que,  na  comparação  com  importantes  Estados  brasileiros,

como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e outros, Minas Gerais é

o 2º Estado que mais ampliou seus investimentos, graças ao choque de gestão.

Vejam,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados:  em  2002  as  despesas  com  o

investimento no governo de Minas foram de R$775.000.000,00, valor que saltou para

R$3.200.000.000,00  em  2012.  Esse  aumento  foi  de  nada  menos  que  310%.  O

crescimento foi bem maior do que no Rio de Janeiro, onde o percentual foi de 238%,

e lá há os "royalties" da Petrobras. No Rio Grande do Sul, esse índice foi de 188% e,

no Paraná, de 56%. Qual é a fonte desses dados? As Secretarias de Fazenda desses

Estados aos quais nos referimos.
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Quando se faz o balanço dos recursos destinados a alguns dos principais serviços

prestados pela administração pública à população, vemos a dimensão e o grande

alcance social do choque de gestão.

Entre 2003 e 2012, houve grande aumento dos investimentos do governo estadual:

saúde,  294%;  segurança,  259%;  educação,  186%.  As  fontes  estão  comprovadas

aqui.

Com  referência  a  trabalho  e  geração  de  emprego,  o  dinamismo  da  economia

mineira, o ambiente favorável aos negócios e a atração de novos investimentos são

responsáveis pela geração de um número muito mais relevante de novos postos de

trabalho  no  Estado,  desde  2003.  Em  2011  Minas  Gerais  teve  uma  taxa  de

desemprego de 6%, menor que a do Brasil, que foi de 6,7%. Em 2002 essa mesma

taxa era de 9%, passando para 6% em 2011, representando uma redução de 33%.

Qual a fonte? O IBGE, fonte do governo federal.

Antes  de  dar  continuação ao  meu pronunciamento,  concedo  aparte,  com  muito

prazer, ao eminente Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, nosso Líder do Governo,

Deputado Bonifácio Mourão. Assim como eu, V. Exa. teve oportunidade de exercer o

cargo  de  Prefeito  em  nossas  cidades.  Portanto,  entendemos  um  pouco  de

administração pública. Vale a pena ressaltar, Deputado Dalmo Ribeiro, que é muito

difícil  encontrar  no mundo uma gestão pública,  nas três  esferas de  governo,  que

tenha  100%  de  eficiência.  Isso  é  extremamente  impossível.  Vemos  a  Oposição

criticando muito o governo de Minas. V. Exa. acaba de dar uma aula a todos nós e

aos telespectadores da TV Assembleia, esclarecendo e mostrando a verdade através

de números. Não temos a pretensão de atingir  100% de eficiência, porque isso é

muito difícil, mas temos a grata satisfação de ter o reconhecimento dos organismos

internacionais.

Portanto,  parabenizo  V.  Exa.  e  o  Governador  Anastasia,  porque  Minas  Gerais

avançou  mesmo.  Em  2003,  quando  assumiu,  o  Estado  atravessava  seriíssimas

dificuldades.  Deputado  José  Henrique,  Minas  depende  de  muita  exportação,  das

“commodities”  do  minério.  A  receita  caiu,  mas,  mesmo  assim,  pagando  juros

altíssimos  à  União,  o  governo  enfrentou  o  problema  da  crise  internacional  e
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conseguiu dar resposta à população. Parabéns, nosso Líder. Continue defendendo,

juntamente conosco, o governo de Minas, que é eficiente e dá resultados.

O Deputado Bonifácio Mourão - Muito obrigado, Deputado Rômulo Viegas. V. Exa.

está demonstrando que estamos aqui com documentos, com fontes em nossas mãos,

sendo a maioria fontes federais, como o IBGE, o Ministério da Educação, o Datasus e

assim por diante.

A desigualdade social  em Minas Gerais  diminuiu  11,3% entre 2002 e 2011,  um

resultado melhor do que a média do Brasil,  que foi de 11,1%, e melhor que a da

Região Sudeste,  que foi  de  10,2%.  Isso  se  explica  pelo  esforço  estadual  para  o

crescimento  econômico  e  a  atração  de  novos  investimentos,  pela  geração  de

emprego e renda, pelas melhorias em setores como a educação e a saúde e por

programas  sociais  como  Travessia,  Poupança  Jovem  e  assim  por  diante.  A

implantação do Proacesso, responsável por levar asfalto a Municípios que antes não

dispunham desse benefício, também teve impacto positivo e contribuiu claramente

para dinamizar a economia regional e facilitar o acesso a serviços como escolas e

hospitais. Os números citados são do Índice de Gini, um indicador adotado no mundo

todo para verificação das desigualdades entre regiões e países. Em 2002, o Índice de

Gini de Minas Gerais era de 0,559, caindo para 0,496 em 2011.

Se  falarmos  sobre  a  esperança  de  vida,  sobre  a  média  de  vida  das  pessoas,

veremos outro indicador que melhor resume a qualidade de vida de uma população.

Em 2010,  a esperança de vida  ao nascer  em Minas  Gerais  era  de 75,4  anos,  a

melhor da Região Sudeste do Brasil. Nos demais Estados: 75,1 anos em São Paulo;

74,5 anos no Espírito Santo; e 74 anos no Rio de Janeiro. Com esse desempenho, o

choque de gestão confirma o objetivo de fazer de Minas o melhor Estado para se

viver.

A taxa de mortalidade infantil é um indicador importante da área da saúde. Também

temos números mostrados pelo Datasus. Deputado Doutor Wilson Batista, em 2002

Minas  Gerais  tinha  uma  taxa  de  mortalidade  equivalente  a  18  para  cada  1.000

pessoas e, em 2011, 13 para cada 1.000. É evidente que houve uma diminuição de

27% e que isso é resultado de um grande trabalho também na área de saúde.

Presidente Deputado José Henrique e Deputado Dalmo Ribeiro Silva, no que se
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refere  à  qualidade  de  ensino,  o  resultado  é  o  mesmo.  Veremos  que  a  melhor

educação básica do Brasil está aqui em Minas Gerais. Sabem por quê? Porque o

Ministério da Educação, através do Ineb, tem dado a Minas Gerais as melhores notas

nas Olimpíadas de Matemática e Português e tem classificado o nosso Estado em 1º

lugar nos primeiros anos do ensino fundamental; em 2º lugar nos últimos anos do

ensino fundamental; e em 3º lugar no ensino médio. Isso é porque em Minas Gerais

se implantam grandes programas na área da educação, como se implantou agora o

PIP, que é o Programa de Intervenção Pedagógica, já adotado pelos 853 Municípios

de Minas Gerais.

Anteontem mesmo, Deputado Gustavo Valadares, estávamos no Minascentro com

o Governador Anastasia e a Secretária  Ana Lúcia Gazzola para o lançamento do

grande programa Reinventando o Ensino, que prepara o jovem de ensino médio para

o mercado de mão de obra fora da escola e para o futuro. Então, estamos vendo

números  como  esse  também  na  área  da  educação.  Além  disso,  podemos  citar

inúmeras  outras  classificações  feitas  pelo  Sistema  Nacional  de  Avaliação  da

Educação Básica - Saeb. Recentemente,  o governo federal  fez a classificação de

escolas  públicas  no  Brasil.  Entre  as  250 primeiras  colocadas,  120  são de  Minas

Gerais. Por que será que está acontecendo isso? É evidente que é por causa de um

trabalho sério, feito a partir do choque de gestão. O Deputado Bosco é da área da

educação e está a par disso.

Temos muitas outras coisas para falar. Temos em nossas mãos dados importantes

sobre  as  áreas  da  segurança  e  da  economia,  sobre  o  PIB  de  Minas  Gerais.

Poderíamos  citar  várias  situações  com  fontes  nas  contas  regionais,  inclusive  do

IBGE.  (-  Lê:)  “Nos  últimos  anos,  a  economia  mineira  vem  apresentando  uma

tendência  de  crescimento  acima  da  média  brasileira.  Em  2010,  registrou-se  uma

expansão do PIB de 8,9%, em patamar semelhante ao da China, e a maior taxa de

crescimento, desde 1996, ano inicial da série histórica considerada”.

Se levarmos em conta a economia do PIB “per capita”, também teremos inúmeras

considerações a fazer. Na economia da indústria, o PIB “per capita” era de 28,6%,

mas subiu para 33,6%. Temos de encerrar porque a campainha já nos adverte nesse

sentido.  Na economia do agronegócio é a mesma coisa.  Teríamos de falar  ainda
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sobre o comércio exterior, a infraestrutura, o Caminho de Minas, o Proacesso e assim

por diante.

Gostaria de dizer que esse manual publicado está à disposição de todos. Trata-se

de uma resposta àqueles que falam nesta tribuna que Minas está quebrada, que o

governo Aécio Neves não fez nada e que o governo Anastasia não está fazendo

nada.

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, esse manual precisava ser distribuído para o

Brasil todo para mostrar que o ex-Governador Aécio Neves está preparado para levar

ao País uma administração semelhante ao que ele e o Anastasia fizeram e estão

fazendo por Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

telespectadores, dividirei meu pronunciamento em dois momentos. Primeiro, tratarei

de um assunto muito importante, o combate à exploração e violência sexual contra

crianças  e  adolescentes.  Na segunda  parte,  entrarei  um pouco no debate  que o

Deputado  Bonifácio  Mourão  trouxe,  sobre  a  questão  do  desenvolvimento  e  da

redução das desigualdades.

Começarei,  Sr.  Presidente,  dizendo que,  no  dia  18  de maio,  registramos o  Dia

Nacional de Combate à Violência e à Exploração Sexual no País. Infelizmente há

milhares de crianças e adolescentes submetidos ao abuso e à exploração sexual,

muitas vezes ao abuso sexual intrafamiliar. Há uma grande preocupação com essa

temática, principalmente no que diz respeito à proximidade dos megaeventos que se

realizarão no País - Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas.

A Assembleia,  como  sempre,  realizou,  por  meio  da  Comissão  de  Participação

Popular,  uma audiência  pública muito  importante,  no  último dia  16  de maio,  com

várias  autoridades,  representantes  dos  movimentos  da  área  da  criança  e  do

adolescente, Tribunal de Justiça, Ministério Público. Elencamos aqui uma espécie de

agenda para o enfrentamento dessa situação.  Constatamos avanços do ponto de

vista de sensibilização da sociedade, de estruturação de mecanismos de acolhimento

de denúncias, mas muito ainda há a ser feito.
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Em  primeiro  lugar,  precisamos  estruturar  melhor  essa  rede  de  proteção  social.

Temos um grande avanço do Sistema Único de Assistência Social - Suas - no País,

em Minas, mas precisamos imprimir maior qualidade a esse sistema, principalmente

valorizando  e  fortalecendo  as  equipes  técnicas  dos  Centros  de  Referência  de

Assistência Social - Cras -, dos Creas e também dotando de mais infraestrutura e

maior apoio os Conselhos Tutelares. Além disso, é muito importante agilizarmos o

processo de julgamento de denúncias contra os que cometem esses atos, diria, de

barbaridade.  Precisamos  com  urgência  da  instalação  da  vara  especializada  para

julgar crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Nesta Casa já incluímos, na

Lei  de  Organização  do  Judiciário,  a  previsão  para  a  instalação  dessa  vara

especializada, mas até hoje ela não foi implantada. Muitas vezes a criança abusada,

explorada sexualmente,  convive com a pessoa que comete esse ato durante um,

dois, três, quatro e até cinco anos.

Então queremos, neste mês em que há essa grande mobilização nacional, tomar

algumas iniciativas. Fizemos audiência na Assembleia, tivemos oportunidade, com o

Ministério  Público,  com  as  Polícias  Civil  e  Militar,  de  realizar  um  evento

importantíssimo de capacitação para o protocolo de humanização no atendimento às

vítimas  de  violência  e  exploração  sexual,  até  organizando  a  rede  de  assistência

hospitalar, a rede de saúde para acolher com dignidade, de maneira humanizada, as

vítimas, e também aperfeiçoando o mecanismo de registro e guarda das provas que

podem exatamente punir os que cometem esses atos.

Através de emenda popular da Comissão de Participação Popular, esse protocolo

de  humanização  está  saindo  do  papel.  E  aqui  eu  pediria  atenção  e  adesão

principalmente do governo, do Líder do Governo, Deputado Bonifácio Mourão, porque

nós apresentamos ao projeto de lei que estabelece os critérios para a realização das

Copas das Confederações e do Mundo uma emenda muito importante. Ela prevê que

o  Estado  realize  campanhas  institucionais  de  porte  visando  alertar  todos  os  que

estejam  em  nosso  Estado  para  o  devido  respeito  ao  direito  das  crianças  e  dos

adolescentes,  particularmente  coibindo  qualquer  tipo  de  exploração  e  turismo

sexuais,  bem como o  trabalho  infantil.  Isso  é  uma obrigação.  A Copa do Mundo

obviamente traz vantagens econômicas, esportivas e culturais. Há uma mobilização
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no  País  que  ama o  futebol  e  os  esportes,  mas  não  podemos  deixar  que  esses

megaeventos tragam também o legado negativo: a exploração e o desrespeito às

nossas crianças e aos nossos adolescentes.

Assim, queria pedir o apoio de todos para essa emenda apresentada ao projeto de

lei estadual da Copa do Mundo. Gostaria de dizer que a Assembleia de Minas está

vigilante quanto ao combate à violência e à exploração sexual,  aliás  processando

emendas  populares.  Somente  nos  últimos  anos,  foram  mais  de  R$1.800.000,00

destinados a essa temática, por meio de emendas populares. Achamos fundamental

a implantação da vara especializada, já temos até uma audiência marcada com o

Tribunal de Justiça e com vários parceiros da área da criança. A Câmara Municipal de

Belo Horizonte também está  envolvida nesse processo.  O Vereador  Pedro Patrus

lançou, nesta semana, a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente.  Realizamos  um  “abraço”  no  Mineirão,  uma  atividade  que  envolveu

vários  órgãos  públicos  e  da  sociedade  civil,  exatamente  para  sensibilizar.  São

milhares de casos de abuso e exploração sexual de crianças de 3, 4, 5 e 6 anos, ou

seja, de todas as idades. Telespectador que nos acompanha, imagine, pense na sua

filha ou no seu filho de 5, de 6 ou de 7 anos de idade sendo abusado sexualmente, e

muitas vezes o infrator sendo absolutamente não penalizado. Nós temos de pôr fim a

esse problema, nós temos de mobilizar a sociedade e acolher famílias e crianças que

infelizmente tenham tido o seu direito violado. Precisamos também de romper com

esse ciclo da impunidade estimulando a denúncia, mas também fortalecendo a rede

de proteção social.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)*  -  Em primeiro lugar,  Deputado André

Quintão,  quero  parabenizá-lo  pelo  trabalho  que V.  Exa.  vem fazendo de maneira

geral, mas principalmente em relação aos direitos da criança e do adolescente. V.

Exa.,  como  assistente  social,  tem  experiência  profissional  e  técnica,  e  isso

evidentemente ajuda também o seu mandato.

Permita-me  também,  ao  mesmo  tempo  em  que  parabenizo  V.  Exa.  por  esse

assunto,  dar  alguns  dados  que  posso  contrapor  aos  listados  aqui  pelo  Líder  do

Governo  Anastasia.  Quero  também  parabenizar  o  Deputado  Bonifácio  Mourão,

porque  pelo  menos  fez  um  esforço  ao  trazer  dados  que  considera  positivos  no
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governo.  A base do governo Anastasia,  diria  até mais,  a  base do governo Aécio,

porque aqui existem duas bases; a base aecista, quando contraposta a dados que o

Brasil e Minas não podem saber, em geral reage a isso atacando a Presidenta Dilma

ou atacando o ex-Presidente Lula, mas jamais mostrando o que o governo do Prof.

Anastasia fez.  Pelo menos hoje  o  Deputado Bonifácio  Mourão mostrou  dados do

governo para que possamos contrapor.

Eu queria dar destaque a um desses dados. Quando ele falou do crescimento de

Minas para falar da vantagem do choque de gestão, citou o PIB de 2010 e disse que

foi o PIB da China. Em Minas, o PIB da China foi só em 2010, que foi de 8,91%,

segundo dados do IBGE. O Brasil cresceu, na ocasião, também com PIB da China,

em 7,53%. Mas precisamos fazer a média. Se pegarmos a média de 2003 a 2010, o

PIB da China vira PIB da Somália. Nesse caso, Minas Gerais cai para o 22º lugar em

relação a todos os Estados, ficando com a média de 4,3% e o Brasil com a média de

4,6%, ou seja, Minas cresceu na média, no governo tucano, menos do que cresceram

também os outros Estados brasileiros. Para se ter ideia, é o sexto pior PIB acumulado

de 2003 a 2010. A cartilha e os dados são os mesmos que o Deputado Bonifácio

Mourão usou. Só que ele utilizou apenas o PIB de 2010. Estou usando a média de

2003 a 2012, que dá, portanto, uma desvantagem muito grande, ficando o Estado em

22º lugar, repito, o sexto pior.

Apenas no governo Itamar Franco tivemos um crescimento de Minas Gerais de PIB

maior que o do Brasil. No governo Eduardo Azeredo, o Brasil teve um crescimento de

PIB, na média anual,  negativo de 0,10%, era a época de Fernando Henrique. No

governo de Itamar Franco, mesmo sendo Fernando Henrique, teve uma média anual

de 0,06%. No governo Aécio Neves, -0,48%; no governo Antonio Anastasia, -0,12%.

O Brasil cresceu com Itamar Franco uma média de 8,76%, e Minas Gerais cresceu

8,99%. Já no governo Azeredo, o Brasil cresceu 10,31%; Minas, 9,92%. No governo

Aécio  Neves,  o  Brasil  cresceu  29,59%;  Minas,  25,72%.  No governo  Anastasia,  o

Brasil cresceu 3,65%; Minas, 3,42%. Essa é a média, negativa, do crescimento do

PSDB. Ela foi positiva somente no governo Itamar Franco. Essa é a realidade do

crescimento.

Então, Deputado, concluindo, o choque de gestão tão falado deu a Minas Gerais
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também outros  campeonatos  ruins,  por  exemplo,  a  dívida  na  saúde pública,  que

ultrapassa, só de Aécio Neves, 4,3 bilhões. Todo o mundo sabe que ele é réu hoje

num processo do Ministério Público. Será julgado, podendo aliás sofrer um processo

administrativo  e  ficar  até  inelegível,  porque o  processo  corre  na  Justiça  aqui  em

Minas Gerais,  por determinação do Tribunal de Justiça. Ele tentou fazer  com que

esse processo se paralisasse na Justiça.

No aspecto da saúde, Minas também é a campeã da dengue. Não se tem dengue

em outros Estados como se tem em Minas Gerais. Isso é o verdadeiro choque de

gestão. São dados vistos na sua globalidade. Pescar um número num ano e querer

dizer que é PIB da China é brincadeira.

Então, faço essa ressalva nos dados para serem analisados em conjunto. Muito

obrigado.

O Deputado André Quintão* - Obrigado, Deputado Rogério Correia. Até vou me

inscrever numa próxima oportunidade, porque uma das preocupações também em

relação a essa estatísticas de PIB é que, proporcionalmente, em Minas, na região

central,  o  PIB cresce.  Em outras  regiões,  principalmente  Jequitinhonha,  Mucuri  e

mesmo  o  Rio  Doce,  há  um  decréscimo.  Há  uma  concentração  na  parcela  de

crescimento de PIB mineiro na região central, decorrente da atividade minerária. A

economia  mineira  tem esse gargalo,  é  uma economia  colonial,  pois  54% do PIB

mineiro depende ou de “commodities” de minério de ferro ou de café, sem agregação

de valor. Então, nas regiões onde não há essas concentrações é complicado. No Sul

de Minas há o café principalmente;  na região central,  mineração;  Triângulo e Alto

Paranaíba são fronteiras de expansão de agronegócio; as outras regiões ficam com a

situação mais complexa.

Então,  precisamos  fazer  um  debate  para  discutirmos,  mesmo  na  média  de

crescimento do PIB mineiro, quais são os mecanismos para descentralizar, para dar

aporte  maior  ao  desenvolvimento  nas  regiões  mais  deprimidas  economicamente.

Citamos aqui, aliás, o princípio da equidade, tão importante em política pública.

Concluo, Sr. Presidente, parabenizando os assistentes sociais, que no dia 15 de

maio comemoraram o Dia do Assistente Social. Peço o apoio dos Deputados para

aprovar uma emenda na lei estadual da Copa para que o Estado, além de divulgar a
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Copa do Mundo, a Copa das Confederações, também divulgue essa campanha para

termos uma copa, um megaevento sem trabalho infantil,  sem exploração sexual e

sem turismo sexual. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

quero ser bastante objetivo e peço que todos prestem muita atenção ao seguinte:

quando alguns Deputados da Oposição criticam o nosso governo - não são todos -,

até citando nomes,  criticam pessoalmente  o  Senador  Aécio  Neves,  o  Governador

Anastasia, mas eles não os estão ofendendo. Agora, quando fazemos qualquer crítica

ao governo federal, e todas as vezes que faço não cito nomes, aí estamos criticando

a Presidenta Dilma e o ex- Presidente Lula.

Quero que a Oposição entenda o seguinte: a democracia é rica, por isso temos

liberdade de externar nossas opiniões e nossas críticas. Venho, nesta tarde, defender

o governo de Minas, defender o Governador Anastasia e o Senador Aécio Neves, que

transformaram,  sim,  Minas  Gerais,  colocaram  Minas  Gerais  num  patamar  de

desenvolvimento. Como a Oposição gosta de comparar e falar muito sobre o choque

de gestão, com toda a liberdade que tenho - não sou apenas Deputado, sou mineiro e

brasileiro -, vou fazer as minhas críticas.

O que estou vendo hoje é o seguinte: a gestão e a “congestão” no governo federal,

que abduziu 39 tripulantes ministeriais, colocando-se como uma nave espacial num

estado  gasoso,  próprio  de  extraterrestres,  ao  custo  ministerial  de  quase

R$58.000.000,00,  mais  do  que  o  dobro  da  verba  destinada  ao  programa  Bolsa

Família.  É  de  duvidar  que esses  ministeriáveis  saibam  o  nome dessa  tripulação,

Deputado Bonifácio Mourão, de 39 Ministros, muitas vezes emperrados na máquina

burocrática, atrasando a realização e a conclusão de obras importantes para o País.

As  fotos  de  uma reunião dos  39 Ministros  que  os  jornais  publicaram no último

domingo, 19/5/2013, revelam que toda a equipe do governo federal está mais para

“congestão” do que para uma gestão. E cito como exemplo o seguinte fato: durante

os últimos anos, o governo federal investiu mais de R$1.000.000.000,00 na reforma

do Estádio do Maracanã. Foi mais de R$1.000.000.000,00 em uma obra feita a toque
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de caixa em vista do calendário da Copa·do Mundo. Dias atrás ficamos sabendo que

um consórcio, composto pela Odebrecht e pelo empresário Eike Batista, ganhou o

direito de administrar o Maracanã por R$180.000.000,00 pagáveis,  Deputado João

Leite, em 30 anos. Ou seja, só em reformas, o governo, principalmente por via do

BNDES, gastou mais de R$1.000.000.000,00 para entregar à iniciativa privada por

menos de 20% do valor investido nesse complexo esportivo.

Ora,  nem  mesmo  o  mais  néscio  dos  administradores  seria  capaz  de  perder

dinheiro. Qualquer um administraria um maná desses. Enfim, o governo federal, que

sempre diz ser contrário à privatização, acaba seguindo esse rumo e tomando ações

como  a  que  acabamos  de  citar.  Deputado  Bonifácio  Mourão,  o  espetáculo  do

crescimento dos Ministérios está dando congestão no governo federal,  e a gestão

pública  até  agora  não melhorou  em  nada  a  nossa logística  e  a  nossa estrutura,

principalmente  a  infraestrutura  das  nossas  estradas,  que  tanto  necessitam  das

condições da nossa indústria.

Nessa gestão  petista  do  governo federal,  existem sinais  perturbadores,  como o

futuro  da  indústria  nacional,  dizimada  por  uma  política  cambial  descuidada;  as

concessões -  privatizações -,  realizadas com pressão máxima sobre o Congresso

para a sua aprovação,  trazendo uma gestão de incertezas; e, por último, o grave

aparelhamento político dos Ministérios, das estatais e das agências reguladoras.

Aqui, Deputado Bonifácio Mourão, não cito nomes nem faço críticas pessoais; não

ataco a Presidente Dilma nem o ex-Presidente Lula. Aqui, fazemos discussões sobre

a administração pública. Portanto, quando fazem suas críticas ao governo de Minas,

deveriam ter mais conhecimento da “congestão” do governo federal, pois quem tem

telhado de vidro não deve jogar pedra no telhado do vizinho. Assim, lamentamos o

entendimento  da  Oposição.  Quando  fazemos  as  nossas  críticas,  não  ofendemos

ninguém, ao contrário de alguns Deputados da Oposição que veementemente fazem

críticas pessoais. Os senhores que nos assistem devem prestar muita atenção a isso.

Espero que ninguém venha censurar o meu depoimento sobre aquilo que penso a

respeito da gestão do governo federal e da gestão do governo de Minas.

Mas vale a pena apontar algumas coisas importantes. A concentração de recursos

no  governo  federal,  somada  à  dívida  dos  demais  entes  federados  -  Estados  e
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Municípios  -,  está  causando  um  problema seriíssimo,  Deputados,  para  a  gestão

pública, para Prefeitos e Governadores. Dizer que a dívida foi contraída em 1998 pelo

governo do PSDB, com Fernando Henrique na Presidência e Eduardo Azeredo no

governo do Estado, já virou história da carochinha. Se alguém cometeu algum erro,

que entre em cena a justiça. Aliás, acabaram de dizer que o Senador Aécio Neves

deu um desfalque na saúde, o que é uma balela - a Justiça vai apurar, vamos saber o

que  aconteceu  de  fato  e  expor  aqui  os  resultados.  Antes  da  regulamentação  da

Emenda  nº  29,  computavam-se,  nos  investimentos  em  saúde,  os  gastos  em

saneamento da Copasa. Era computado como gasto em saúde o investimento em

saneamento, para levar água tratada nas casas das pessoas e coletar a rede de

esgoto. E esse investimento da Copasa foi, sim, de quase R$5.000.000.000,00, o que

os Promotores e o  Ministério  Público pretendem condenar.  Mas vamos esperar  a

decisão final da Justiça. Essa questão de se transformarem em réus... Eles mesmos,

do PT, não aceitam o julgamento do Supremo. Por que estão falando agora que o

Senador  Aécio Neves é réu? Eles  condenam o Supremo por  ter  condenado seus

companheiros  de  partido  e  agora  vêm à tribuna  para  dizer  que o  Senador  Aécio

Neves é réu? Vamos esperar o julgamento!  As coisas têm de ficar claras para as

pessoas.

Mas tenho em mão alguns dados oficiais que quero expor. A taxa de desemprego

em Minas Gerais é de 6%; a do Brasil, de 6,7%. O índice de desigualdade social em

Minas Gerais  é de 0,456;  no Brasil,  é  de 0,527; o Índice de Desenvolvimento da

Educação Básica - Ideb -, fornecido pelo MEC, foi de 6 em Minas Gerais; no Brasil, foi

de 5. Para falar na evolução da indústria mineira, temos de falar no período de 2002 a

2010, já que o próprio governo federal só está mostrando dados até 2010. Então, com

a participação do nosso PIB, a indústria mineira saltou de 28,6% para 33,6%, entre

2002 e 2010, enquanto a indústria brasileira,  nesse mesmo período, foi  de 36,1%

para 28,1%. Ora, a balança comercial mineira é a que mais contribui para a balança

comercial nacional. Mas veja, Deputado Bonifácio Mourão, o Estado de Minas Gerais

tem 853 Municípios e uma grande extensão territorial; estamos lidando com a dívida

pública, e a receita do Estado está dependendo das “commodities” da exportação de

minérios; mesmo assim, os governos Aécio Neves e Anastasia, juntos, conseguiram
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colocar Minas Gerais no trilho do desenvolvimento. Tanto assim, é, que a aprovação

de Aécio é de 80%, a do Anastasia, reeleito, também 80%. E quem vai referendar isso

tudo é a urna do próximo ano, que vai dizer o que a população pensa a respeito do

que está acontecendo.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Rômulo Viegas, V. Exa. está

mostrando  números  e  apresentando  as  fontes,  como  fizemos  no  nosso

pronunciamento. No entanto, o Deputado Rogério Correia voltou, mais uma vez, a

dizer  números sem mostrar  as  fontes,  sem pelo  menos  se referir  a  documentos,

Deputado João Leite. Já estamos cansados de ouvir aqui pronunciamentos vazios,

que caem no vácuo,  mas que pressionam alguém a questionar:  será  que isso  é

verdade?

V. Exa. está mostrando números e dizendo as fontes. Foi o que fizemos. Quando

falamos sobre os índices da educação, em primeiro lugar no Ideb, conforme V. Exa.

está dizendo, trata-se de um órgão do Ministério da Educação que mede e apresenta

dados.  Quando  falamos  do  IBGE,  trata-se  de  fonte  federal,  do  governo  federal.

Quando  falamos  que  o  PIB de Minas,  de  mais  800,  foi  superior  ao  da  China,  é

verdade, os números comprovam.

É preciso também dizer que esse “pibinho” do governo federal, de 0,9, é inferior. E

não é preciso falar dos outros países do mundo, senão ficaremos aqui falando sobre

vários países acima do Brasil  e vamos tomar o tempo precioso de V. Exa. Então,

vamos falar sobre a América do Sul. O “pibinho” do Brasil, lamentavelmente, é inferior

ao do Peru, da Bolívia, da Venezuela, do Chile, da Argentina, do Uruguai, e assim por

diante. E Minas Gerais tem um PIB superior ao do governo federal, e muito superior,

comparável até, como demostrado aqui, ao da China.

Quando falamos sobre dados que apresentam a mortalidade infantil, sobre a média

de vida, dados do Proacesso, do Caminhos de Minas, nós mostramos as fontes, e o

povo de Minas está vendo. O que não pode acontecer é o microfone servir  para

pessoas falarem palavras a esmo. Já vou encerrar, Sr. Presidente, Deputados Adelmo

Carneiro Leão e Rômulo Viegas.

Sobre  a  dívida  pública,  por  exemplo,  o  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  foi

Presidente da nossa Comissão, e nunca vi S. Exa. falar isso. Mas já vi, por várias
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vezes, os Deputados Rogério Correia e Sávio Souza Cruz confundirem déficit público

com dívida pública.

Tenham paciência. Como todos sabem, diminuir o déficit público é não gastar mais

do que recebe. Foi isso que fez o choque de gestão. Desde que assumiram, Aécio e

Anastasia  zeraram  o  déficit  público.  Agora,  dívida  pública  é  a  chamada  dívida

fundada, que vem desde a década de 60 e que todos os Estados brasileiros têm.

Dizem  que  o  Estado de Minas  está  quebrado.  Quebrado como,  se está  fazendo

tantas e tantas obras, se tem crédito internacional, comprovado pela Multiple e pela

Standard Pool e tantas outras empresas internacionais? Muito obrigado a V. Exa.

O Deputado Rômulo  Viegas* -  Muito obrigado,  nosso Líder,  Deputado Bonifácio

Mourão.  Vale a pena relatar o seguinte: todos nós temos direito de fazer críticas,

repito. O que não devemos fazer, eu nunca fiz, nunca citei nominalmente a Presidenta

Dilma  nem  o  ex-Presidente  Lula.  Faço  críticas  administrativas  e  políticas.

Lamentamos  a  agressividade  de  alguns,  não  de  todos,  Deputados  da  Oposição

levarem isso para questão pessoal.

Recentemente,  num  episódio  aqui  na  Casa,  o  Deputado  Doutor  Wilson  Batista

interpelou um colega nosso e foi chamado de elitista, de raivoso. Quer dizer, alguns

Deputados da Oposição criticam nosso governo, criticam pessoas e, quando vimos

aqui fazer críticas ao governo federal, dizem que somos da base do Aécio, que somos

raivosos. É preciso parar com isso, senão isso vai forçar-nos a caminhar para críticas

pessoais, o que não é o nosso estilo. Não gostamos disso, mas gostamos, sim, de

defender  o  Senador  Aécio  Neves,  porque  foi  um  dos  melhores  Governadores  da

história  de Minas Gerais.  Queremos e vamos continuar defendendo o Governador

Anastasia,  um  dos  homens  públicos  que  mais  conteúdo  de  ciência  político-

administrativa possui.

Portanto, ao encerrar, quero alertar que a Associação Mineira dos Municípios - AMM

-, capitaneada pelo Prefeito de Barbacena, Toninho Andrada, entrou com uma ação

para receber, retornar os recursos que as Prefeituras mineiras, e claro, as brasileiras,

perderam  com  essa  isenção  de  impostos,  enfraquecendo  muito  a  administração

pública municipal.

Não adianta agora o governo federal entregar a frota de máquinas, de caminhões,
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se  o  Município  não  tiver  condições  de  contratar  motorista,  pagar  combustível  e

mandar arrumar a máquina. As Prefeituras  brasileiras,  especialmente as mineiras,

estão passando por seriíssimas dificuldades. Aí, vale a pena dizer, é preciso eficiência

na  gestão  nos  moldes  do  PSDB,  nos  moldes  do  Senador  Aécio  Neves  e  do

Governador Anastasia. Tenho a certeza de que, se em breve o nosso líder, Senador

Aécio Neves, motivar a população e vir a administrar este país, o choque de gestão

tucano trará o desenvolvimento, o progresso, mais motivação social para todo o povo

brasileiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir - Caro Deputado Adelmo Carneiro Leão, que preside os

trabalhos nesta tarde, da nossa querida Uberaba, meu boa-tarde especial a V. Exa. e

aos demais pares, e o faço na pessoa do nosso Líder, Deputado Bonifácio Mourão,

Deputado  constituinte,  de  um  passado  invejável,  que  dá  a  esta  Casa  força  e

equilíbrio,  com conhecimento  e  ponderação,  e  concede aos demais  Deputados a

oportunidade  de  tomar  conhecimento  das  boas  ações,  como  também  dos

aconselhamentos e dos caminhos que abre para todos nós. Em nome de V. Exa.,

saúdo os demais pares.

Inicio  a  minha  fala  nesta  tarde  dizendo  que  ontem,  pela  TV,  iniciaram-se  as

inserções  que  o  Senador  Aécio  Neves  começa  a  fazer  para  todo  o  Brasil.  E  o

Senador Aécio Neves ontem, em cadeia nacional,  foi  claro, objetivo, transparente,

como sempre foi,  dando exemplo de que Minas sempre esteve do lado do Brasil.

Minas talvez seja um dos Estados brasileiros que mais contribuiu para o nosso país, o

nosso Brasil.

Vejo isso com alguma preocupação. Digo “alguma” porque lá no interior, Deputado

Adelmo Carneiro Leão, há um ditado que aprendemos desde criança: a verdade pode

tardar, mas não falta. A verdade tarda, mas não falta, ela vem. Alguns conseguem

ludibriar e enganar muitos por muito tempo, mas não conseguem enganar todos por

todo o tempo. Por que faço essa reflexão?

Ouvi  as  palavras  do  nosso  Líder,  Deputado  Bonifácio  Mourão,  e  do  Deputado

Rômulo  Viegas,  e  você,  telespectador,  tem  notado  os  ataques  infundados  e
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descabidos dos quais o Senador Aécio Neves tem sido vítima nesta Casa, feitos por

aqueles da Oposição, que até o dia de hoje não aceitam a reorganização do governo

de  Minas.  Por  que  não  aceitam  a  reorganização  do  governo  de Minas?  Porque,

quando Aécio assumiu o governo de Minas, era justamente parte dessa Oposição que

havia  criado  o  desequilíbrio  financeiro.  Quem  foram  os  autores  do  desequilíbrio

financeiro de Minas Gerais? Foram aqueles que governaram antes do Senador Aécio

Neves.  Se  admitirem  hoje  que  Minas  equilibrou  as  suas  finanças,  cortou  cargos

comissionados, dados a políticos que perderam mandato e a políticos que puxam

saco do padrinho, aqueles que participam da campanha - Minas cortou esses cargos

-, começam a ver que o Estado está dando certo e tentam denegrir a imagem desse

grande líder, o nosso Senador Aécio Neves.

Ao fazer essa afirmação, alto e bom som, quero também exemplificá-la.

Nesta  Casa,  senhoras e senhores,  presido,  com muito orgulho,  a Comissão de

Educação, Ciência e Tecnologia. A palavra “educação”,  para Minas Gerais,  para a

nossa gente e especialmente para o nosso governo,  é  levada a sério.  Vamos ao

porquê de alguns dos detalhes importantes sobre a educação em Minas Gerais.

A melhor educação básica do Brasil está em Minas Gerais. É o que comprovaram

os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb - de 2011,

levantamento oficial - e, meus nobres pares da Oposição, levantamento oficial, meus

caros  Deputados  que  insistem  em  não  reconhecer  isso  -  do  governo  federal.  A

avaliação da rede estadual de ensino de nosso Estado foi de seis pontos nos anos

iniciais do ensino fundamental. De acordo com o Ministério da Educação, esse índice

é equivalente à média da educação em países desenvolvidos. Minas Gerais está à

frente  dos  demais  Estados  brasileiros.  Conforme  disse,  aqui  tem  governo,  tem

seriedade,  aqui  não  se  trocam  cargos  por  apoios  políticos.  Quero  dar  uma

informação, a última, que me envergonhou, do Afif  Domingos, Vice-Governador de

São Paulo, que em 1989 disse para todo o Brasil: “Juntos chegaremos lá”. Ele foi

vendido.  Criaram  mais  um  Ministério  para  dar  de  presente,  para  agradar  os

companheiros ou os novos companheiros, os novos apaniguados. Com dinheiro que

deveria estar sendo usado na saúde. Se criam mais um Ministério, isso é porque está

sobrando dinheiro. Ou será que ele foi criado por necessidade? Faltando um ano e
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meio para terminar  o mandato,  deram a Minas Gerais  mais  um Ministério.  Ações

como essa não colhem resultados como estes, senhoras e senhores. Em Minas, o

governo é sério, é responsável; aqui, o dinheiro público é respeitado. Aqui se corta

cargo comissionado. Se vocês pegarem ônibus ou avião ou trem ou lotação e forem a

Brasília, verão que lá é diferente. Por isso a todo o momento, sempre que se acende

a luz ou se dirigem a uma câmara, alguns membros da Oposição insistem no discurso

vazio, no discurso que não traduz a realidade, insistem em querer modificar a história,

os fatos da nossa Minas Gerais.

Prossigo, senhoras e senhores. No Ideb anterior, medido em 2009, a rede estadual

mineira já era a primeira colocada, com índice de 5,8. Também no Ideb de 2011,

Minas Gerais subiu do 3º para o 2º lugar nos anos finais do ensino fundamental. E

ficou na terceira posição no ensino médio.

Entre as iniciativas do choque de gestão - meus nobres parlamentares, do choque

de  gestão que insistem  em  não conhecer;  prestem atenção,  não digam  que não

sabem, que não entenderam -,  destaca-se a adoção pioneira no Brasil  do ensino

fundamental de nove anos de duração, que permitiu a entrada da criança mais cedo

na  escola.  Houve  grande  ênfase  na  qualidade  do  ensino  público  estadual,  com

melhorias  no  desempenho  dos  professores  e  na  alfabetização  dos  alunos.  Esse

conjunto de iniciativas levou os alunos de Minas Gerais a serem os melhores do

Brasil. Os melhores do Brasil, Presidente Adelmo.

Gostaria de prosseguir, porque ainda temos seis minutos. Tenho um raciocínio que

gostaria de concluir.

O tempo é curto, talvez nos falte um pouco mais para expressar o que se traduz em

documentos, não em falácias. São documentos, números positivos, são avaliações

realizadas pelo governo federal. Talvez o próprio governo federal pudesse e devesse

mandar mais informações para alguns da Oposição em Minas Gerais.

Seguiremos adiante. “Na área de educação, os resultados do Sistema Nacional de

Avaliação  da  Educação  Básica  -  Saeb  -,  uma  iniciativa  do  governo  federal  com

aplicação  de  testes  a  cada  dois  anos,  confirmam  Minas  Gerais  com  o  melhor

desempenho do Brasil no ensino fundamental. De acordo com a avaliação oficial do

MEC, em 2011, Minas Gerais ficou em 1º lugar no “ranking” nacional do Saeb em
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Português e Matemática. Quanto ao percentual de alunos no nível recomendado, nos

5º e 9º anos do ensino fundamental, tanto em Português, quanto em Matemática. No

3º ano do ensino médio, em Matemática, Minas também é o primeiro. Senhoras e

senhores, isso está aqui:  5º ano, 1º lugar em Português e Matemática; 9º ano, 1º

lugar  em  Português  e  Matemática;  3º  ano,  4º  lugar  em  Português  e  1º  em

Matemática. Se a câmera pudesse mostrar aos telespectadores essa imagem, o mais

próximo possível,  para que conheçam a realidade de um documento  comprovado

pelo Ministério da Educação do governo federal. Isso aqui é do governo federal.

Neste  momento,  com  muita  alegria  e  com todo o  prazer,  gostaria  de  conceder

aparte ao nosso Líder, Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Duarte Bechir, a exemplo do

que nós e o Deputado Rômulo Viegas fizemos, V. Exa. está lendo e comprovando os

números. V. Exa. está mostrando os dados, as fontes e os documentos. É isso que

precisamos. Isso que o povo precisa ver pela TV Assembleia. Não é ficar falando

números  a  esmo  só  para  impressionar.  Quando  V.  Exa.  mostra  os  números  da

educação - e o faz muito bem, inclusive como Presidente da Comissão de Educação

da Assembleia Legislativa de Minas Gerais -, está realçando com justiça o trabalho

realizado pelo governo Anastasia, particularmente na pessoa da eminente Secretária

Ana Lúcia Gazzola. Não só o trabalho de ambos, mas de todos os servidores da

educação de Minas Gerais, que somam cerca de 500 mil, que estão, sim, no interior

de Minas ou na Capital,  na zona rural ou na zona urbana, dando a Minas Gerais

esses  honrosos  números  de  1º  lugar,  conforme  V.  Exa.  tem  mostrado.  Isso  se

estende também às Olimpíadas de Matemática e de Português.

Como comentou,  V.  Exa.  ainda  mostrará  outros  números,  os  quais  não  quero

adiantar, para não prejudicar seu discurso. Estou aqui para agradecer ao governo

Anastasia,  a  todos  os  servidores  da  Educação,  não  apenas  a  eles,  mas  aos

servidores das outras Secretarias, cujos números mostramos há pouco tempo. Minas

Gerais, comparada aos outros Estados brasileiros, incluindo o Rio de Janeiro, Santa

Catarina, o Paraná e o Rio Grande do Sul, está na frente em quase todas as áreas.

O Deputado Duarte Bechir  - Sr.  Deputado, V. Exa. me provoca a mostrar, neste

momento,  mais  um  número  importantíssimo  para  os  mineiros.  Ainda  nestes  dois
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minutos que me restam, depois de terminar o meu raciocínio, quero mostrar o porquê

das inverdades que tentaram colocar. Em todo o país, 209 escolas tiveram média

acima das demais. Lembrem-se do número: 209, em todo o nosso Brasil.  Dessas

209,  cerca de 120 estão no Estado governado pelo nosso Governador Anastasia,

terra  do  Senador  Aécio  Neves,  onde  foi  aplicado  o  choque  de  gestão.  São  120

escolas de um total de 209.

São Paulo aparece com 10, das 209, e Minas tem 120.

Concluo o meu raciocínio, senhoras e senhores e minha gente querida de Minas

Gerais.  Vamos  ter  uma eleição para  Presidente,  e cada qual,  como forma de se

apresentar ao brasileiro, carrega uma bandeira daquilo que pretende fazer em prol do

povo, caso se torne governo. É uma afirmativa coerente. Já temos a verdade do

governo atual: máquina inchada, dinheiro jogado fora, excesso de corrupção, pouca

atuação no desenvolvimento, portos parados, inflação galopante. Isso já sabemos.

Quando o novo surge,  uma proposta coerente, o Estado para Resultados,  aí vão

tentar desmerecê-lo. Vão dizer que os documentos não são verdadeiros. A todo o

momento, insistirão em uma tecla que nós, do governo, e a nossa gente de Minas

Gerais, já entendemos.

E mais um exemplo clássico. Na eleição passada para Presidente, sob o comando

do Senador Aécio Neves, vencemos em Belo Horizonte também. Aqui, o Governador

deu  ao  candidato  do  PSDB  a  maior  votação  que  teve  o  da  Oposição.  Vamos

conquistar  o  País,  mas  vamos  conquistá-lo  com  provas  documentais  e  obras

realizadas em um Estado que é exemplo para todos e é copiado como governo sério,

transparente  e  realizador.  Por  isso  nos  orgulhamos  de  pertencer  à  base  do

Governador  Anastasia  nesta  Casa.  Orgulhamo-nos  dos  resultados  e  saberemos,

como já sabemos, que o Brasil realmente merece e pode mais. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Adelmo Carneiro Leão. É bom vê-lo

conduzindo  os  trabalhos.  Rendo-lhe  minha  admiração  e  meu  respeito,  por  seu

trabalho e dignidade. Saúdo os Deputados e os telespectadores da TV Assembleia.

Deputado  Rômulo  Viegas,  aparteei  V.  Exa.  e  acompanhei  seu  pronunciamento,

assim  como o  do Deputado Duarte  Bechir.  Mas,  Deputado Bonifácio Mourão,  ele
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deixou de dizer os números dos jogos escolares, pois, nunca antes na história deste

Estado, se investiu tanto em esporte. Em 2003, quando assumimos o governo do

Estado, havia 54 Municípios  nos Jogos Escolares, e fechamos este ano com 740

Municípios. Atletas estão sendo formados nas escolas. É uma coisa muito séria que

está acontecendo na educação e que não foi dita. Isso está no meu coração, assim

como o Xadrez na Escola. O campeão brasileiro de xadrez é de uma escola pública

de Venda Nova. A Escola Estadual Menino Jesus de Praga é referência no xadrez no

Brasil. Iniciamos em 2003, no governo do mais querido Aécio Neves.

Normalmente  é  assim.  Muitas  vezes  é  assim,  infelizmente.  Nós  todos  amamos

muito o futebol e talvez possamos fazer uma comparação com o futebol, Deputado

Rômulo Viegas. Muitas vezes torcem contra o melhor. Estamos vendo uma torcida

contra. Estão torcendo para o governo do Anastasia dar errado, torcem contra o mais

querido, o Senador Aécio Neves, mas a única coisa que não estão entendendo é que

o campo pertence aos montanheses, o campo é de Minas Gerais. Eles estão falando

de alguém querido, alguém amado em Minas Gerais, o Senador Aécio Neves. Por

onde anda neste Estado, ele é recebido com carinho e amor, pelas obras. As obras

estão nas montanhas.

Lembro-me da minha São José do Mantimento, de onde só saíamos de trator, antes

de Aécio Neves. Só se atravessava a montanha para chegar na MG-111 de trator,

quando chovia.

Doentes eram carregados nos ombros ou no trator. Só assim saíam de lá. Vão lá

fazer discurso contra o Aécio. Vão lá falar contra o Anastasia. Mais de 200 cidades

não tinham ligação por asfalto. A pobreza rural era extrema. Ele foi ao exterior buscar

recursos  para  combate  à  pobreza  rural.  Vão  lá  falar.  Estão  torcendo  contra  um

montanhês, torcendo contra alguém amado em Minas Gerais. Não vai dar certo.

Estou tentando saber o que o Ministro Pimentel fez por Minas Gerais. Outro dia ele

disse que o dinheiro para o anel rodoviário está aí. O Deputados Mourão e Lafayette

de Andrada que me ajudem. Temos de achar esse dinheiro. Lupa? Estava pensando

mais numa lanterna ou em outra coisa para iluminar, porque não dá para ver onde

está esse dinheiro do anel rodoviário, do metrô. São quase 12 anos sem uma obra

em Minas Gerais. Não há obras. Eles não têm o que mostrar em Minas Gerais, de
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que se esqueceram. O Ministro Mantega foi ao exterior, fez o mapa do Brasil, para

chamar investidores, mas no mapa do PT não existe Minas Gerais.

O que eles vão dizer na campanha? Vão falar contra Aécio e contra Anastasia? Vão

falar contra o Choque de Gestão? Outro dia, visitando as montanhas do Sul de Minas,

encontrei-me com meu capitão da seleção brasileira de futebol, o zagueirão Oscar.

Ele está apaixonado pelo governo Anastasia, apaixonado pelo governo Aécio. Disse

que  queria  o  Aécio,  que queria  gente  que gastasse  dinheiro  público  como Aécio

gasta, com gestão. Oscarzão falou isso a mim, entusiasmado.

Fui a Santa Catarina, numa campanha extemporânea, quando visitamos também

outras cidades. Sabe qual era o mote da campanha, Deputados Mourão, Lafayette,

Rômulo? Choque de Gestão. Os Prefeitos estão propondo choque de gestão. Vamos

ter um choque de gestão. Eles passam até mal porque, quando Pimentel foi Prefeito

de Belo Horizonte, ele tinha - abram os ouvidos - 63 secretarias. Estão reclamando

que a Dilma tem 39, ele tinha 63 secretarias. Em todos os anos, quem era campeão

de propaganda em Minas Gerais? A Prefeitura de Belo Horizonte.

Lamentavelmente não tenho tempo. Ontem comecei a falar sobre números de 2000

a  2012.  Informarei  os  números  de  2012,  Deputado  Rômulo,  de  propaganda  do

governo  federal.  É  um  negócio  de  uma  irresponsabilidade!  O  Brasil,  Deputado

Mourão, gastou em 2012 o valor de R$1.797.000.000,00 em propaganda. Querem

falar da propaganda do governo de Minas. Olhem esses números impressionantes de

2012. A Rede Globo recebeu do governo federal R$495.270.000,00, num percentual

equivalente  a  43,98%  dos  recursos  da  propaganda.  A  Record  recebeu

R$174.000.000,00; o SBT, R$153.000.000,00; a Band, R$100.000.000,00; a Rede TV,

R$39.000.000,00;  as  demais  emissoras,  R$49.000.000,00;  a  TV  fechada,

R$112.000.000,00.  O  total  geral  foi  mais  de  1  bilhão.  Eles  vêm  aqui  falar  em

propaganda. São os maiores aparecidos deste país. Vamos falar em propaganda, em

aparecer?

Do governo federal, para Minas Gerais, não há um centavo para segurança, nem

um centavo para o sistema penitenciário,  nem um centavo para as estradas,  que

estão  matando;  mas  para  propaganda  na  televisão  tem.  Eles  são  campeões  de

audiência.
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Ah, para Cuba também vai haver. Agora, vamos ter 6 mil médicos cubanos. Outro

dia perguntei se os enfermeiros também viriam para o Brasil.

Quero respeitar  muito  meu amigo Deputado Adelmo Carneiro Leão,  mas queria

dizer que continuamos acompanhando o “road show” do Sr. Pimentel. Cada dia ele

fala uma mentira, e ela só vai aumentando. Não sabemos por quem é patrocinado o

"road show" dele. Será que ele agora paga aquelas consultorias da Fiemg, que ele

não pagava antes? Quem sabe ele está fazendo isso agora? Mas para Minas Gerais

não vem nada.

Os montanheses não se esquecerão deste governo federal, o governo que falou

“não” durante 11 anos para Minas Gerais. E vamos dizer para esse governo: “não, os

montanheses não aceitam vocês”.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Esgotado o prazo destinado a

esta parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do

Dia,  compreendendo  as  comunicações  da  Presidência  e  de  Deputados  e  a

apreciação de pareceres e de  requerimentos.  Estão abertas  as  inscrições para  o

Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.822 e 4.823/2013,

da  Comissão  de  Direitos  Humanos.  Publique-se  para  os  fins  do  art.  104  do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Turismo - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em

21/5/2013,  dos  Requerimentos nºs  4.629/2013,  do  Deputado Dalmo Ribeiro  Silva,

4.637/2013,  do  Deputado  Duarte  Bechir,  e  4.729/2013,  do  Deputado  Celinho  do

Sinttrocel;  de  Administração  Pública  -  aprovação,  na  7ª  Reunião  Ordinária,  em

21/5/2013, do Requerimento nº 4.711/2013, da Deputada Liza Prado; de Segurança
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Pública - aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 21/5/2013, dos Requerimentos nºs

4.703/2013, do Deputado Anselmo José Domingos, e 4.709/2013, do Deputado Cabo

Júlio; de Assuntos Municipais - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 21/5/2013,

dos Requerimentos nºs 4.628/2013, do Deputado Bosco, e 4.632 e 4.633/2013, do

Deputado Ivair  Nogueira; de Transporte - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária,  em

21/5/2013, do Projeto de Lei nº 3.743/2013, do Deputado Fabiano Tolentino, com a

Emenda  nº  1,  e  dos  Requerimentos  nºs  4.701,  4.702,  4.704  e  4.707/2013,  do

Deputado  Anselmo  José  Domingos;  do  Trabalho  -  aprovação,  na  2ª  Reunião

Extraordinária, em 21/5/2013, dos Projetos de Lei nºs 2.472/2011, do Deputado Tiago

Ulisses, com a Emenda nº 1, 2.576/2011, do Deputado Rogério Correia, 3.873/2013,

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 3.881/2013, do Deputado Anselmo José Domingos,

com a Emenda nº 1, 3.886/2013, do Deputado Gilberto Abramo, com a Emenda nº 1,

3.898/2013,  da  Deputada  Rosângela  Reis,  3.899/2013,  do  Deputado  Alencar  da

Silveira Jr., 3.921/2013, do Deputado Luiz Henrique, 3.925/2013, do Deputado Hely

Tarqüínio,  3.943/2013,  do  Deputado Duilio  de  Castro,  e 3.971/2013,  do  Deputado

Glaycon  Franco,  e  dos  Requerimentos  nºs  4.605/2013,  do  Deputado  Celinho  do

Sinttrocel, 4.625/2013, da Deputada Liza Prado, e 4.708/2013, do Deputado Celinho

do Sinttrocel;  e  de  Direitos  Humanos -  aprovação,  na 11ª  Reunião  Ordinária,  em

22/5/2013, dos Requerimentos nºs 4.714 a 4.716, 4.722, 4.723, 4.725 e 4.726/2013,

da Comissão de Participação Popular (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso VII do art. 232, combinado

com o art. 140, do Regimento Interno, o requerimento do Deputado Arlen Santiago

em que solicita seja o Projeto de Lei nº 3.095/2012 encaminhado à comissão seguinte

a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Esporte perdeu o prazo para emitir

parecer.

Questão de Ordem

O  Deputado  Célio  Moreira -  Sr.  Presidente,  estou  verificando  que  não  temos

quórum. Peço a V. Exa. que encerre, de plano, a reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.
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Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 2º turno, do Projeto de Lei nº 767/2011, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e para a especial de

amanhã, dia 23, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para

a ordinária também de amanhã,  às 14 horas,  com a seguinte ordem do dia:  (-  A

ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA EM 22/5/2013

Presidência do Deputado Bosco

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparece o Deputado:

Bosco.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Bosco) - Às 20h9min, a lista de comparecimento não

registra a existência de número regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião,

por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para a ordinária de

amanhã, dia 23, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada, e para a especial

também de amanhã, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE ZULEIKA STELA CHIACCHIO

TORQUETTI PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA FEAM, EM 16/4/2013

Às 14h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Humberto

Carneiro,  Tiago  Ulisses,  Almir  Paraca  e  Lafayette  de  Andrada,  membros  da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado André Quintão. Havendo
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número regimental, o Presidente, Deputado Luiz Humberto Carneiro, declara aberta a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Lafayette  de

Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é subscrita  pelos  membros da Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião se destina a proceder à arguição pública da Sra.  Zuleika Stela Chiacchio

Torquetti,  indicada  pelo  Governador  do  Estado  para  o  cargo  de  Presidente  da

Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -, a apreciar a matéria constante na

pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o parecer pela aprovação da Indicação nº 74/2013, em turno único (relator: Deputado

Lafayette de Andrada). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da

Comissão.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Tiago Ulisses - Almir Paraca - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/4/2013

Às 10h22min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Gustavo  Valadares  e  Paulo  Guedes,  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão

presentes, também, a Deputada Maria Tereza Lara e o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ivair Nogueira, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Valadares,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão e comunica o recebimento das seguintes correspondências, publicadas no

“Diário  do  Legislativo”,  nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  dos  Srs.

Antônio Oscar de Carvalho Petersen Filho, Diretor Executivo Corporativo da Embratel
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(28/3/2013); Ricardo Augusto Simões Campos, Presidente da Copasa-MG; Sebastião

Custódio Couto Júnior, Presidente da Câmara Municipal de Frutal; Cor Jesus Moreno,

Presidente da Câmara Municipal de Carandaí; Marcos Antônio Borges, executivo de

relações  institucionais  da  Oi;  e  da  Sra.  Iracy  de  Matos,  Secretária  da  Câmara

Municipal  de  Governador  Valadares  (6/4/2013);  do  Sr.  José  Benedito  dos  Reis

Calçado, Prefeito Municipal de Vazante; da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária

de Casa Civil; e do Sr. Edgar Gonçalves da Silva, Presidente da Câmara Municipal de

Caputira  (11/4/2013).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, o Projeto de Lei nº 621/2011, em

1º turno, é convertido em diligência à Agência Nacional de Telecomunicações. Passa-

se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.801/2013, que recebeu parecer pela

aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Requerimentos  nºs  4.440,  4.466,  4.494,  4.521,  4.526,  4.527,  4.545 e  4.547/2013.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os requerimentos dos Deputados Célio Moreira em que solicita seja

encaminhado ao Diretor Regional da Vivo em Minas Gerais pedido de providências

para melhorar  o sinal de telefonia celular  no Distrito  de Ravena,  no Município de

Sabará; Rogério Correia em que solicita seja encaminhado ao Diretor Regional dos

Correios  pedido  de providências  para que a postagem das correspondências  dos

moradores dos bairros Tupã e Granjas Ouro, no Município de Contagem, seja feita

diretamente nas residências, abandonando-se o atual modelo de caixa postal; Dalmo

Ribeiro Silva em que solicita seja realizada audiência pública para debater as causas

da interrupção da transmissão de sinais de TV aberta em alguns Municípios do Sul de

Minas  Gerais;  Ivair  Nogueira  (5)  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Empresa

Municipal de Transporte e Trânsito de Betim - Transbetim - pedido de providências

para que sejam feitas a manutenção e a recuperação da Via Expressa, no trecho sob

sua jurisdição, além da realização de capina nas margens da rodovia; em que solicita
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seja encaminhado à Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes do Município de

Contagem - Transcon - pedido de providências para que sejam colocadas placas de

sinalização na Via Expressa, no trecho sob sua jurisdição, indicando o acesso aos

bairros  da  região  e  às  principais  avenidas;  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Transcon  pedido  de  providências  para  que  sejam  feitas  a  manutenção  e  a

recuperação da Via Expressa, no trecho sob sua jurisdição, além da realização de

capina nas margens da rodovia;  em que solicita  seja realizada visita  às  obras de

construção do Sistema de Transporte Rápido por Ônibus - BRT - na Avenida Santos

Dumont, no Centro de Belo Horizonte; em que solicita seja encaminhado à Secretaria

de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de providências para a inclusão,

no programa estruturador  Caminhos de Minas,  do trecho que liga o Município de

Monte Santo de Minas ao Município de Cássia dos Coqueiros (SP); Célio Moreira em

que solicita seja realizada audiência pública a fim de se obterem mais informações

sobre  o  cronograma  da  operadora  Vivo  para  cumprir  os  compromissos  de

abrangência  de  atendimento  relativamente  às  áreas  rurais  para  o  Serviço  Móvel

Pessoal no Estado, constantes na licitação 4G nº 004/2012/PVCP/SPV, da Anatel.

São recebidos os requerimentos dos Deputados Antônio Lerin em que solicita seja

realizada audiência pública para debater a situação dos motoristas de táxi no que

tange  ao  transporte  metropolitano e  intermunicipal  clandestino  de  passageiros  no

Estado;  Celinho  do  Sinttrocel  (2)  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Superintendente  Regional  do  DNIT  pedido  de  providências  para  que  sejam

apresentados plano de trabalho, projeto, valores da obra e prazo para a execução da

reforma da Ponte Velha, que liga os Municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo; em

que solicita seja realizada audiência pública para debater as condições da prestação

de  serviços  de  transporte  de  passageiros  da  empresa  Azul  Linhas  Aéreas;  Ivair

Nogueira  em que solicita  seja encaminhado à  Transbetim  pedido  de providências

para que sejam colocadas placas de sinalização na Via Expressa, no trecho sob sua

jurisdição,  indicando  o  acesso  aos  bairros  da  região  e  às  principais  avenidas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 25 de abril de 2013.

Ivair Nogueira, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Dalmo Ribeiro Silva - Mário

Henrique Caixa.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 30/4/2013

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e o

Deputado Celinho do Sinttrocel, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. A Presidente, Deputada Rosângela Reis,

declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do  Regimento  Interno,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina  a  debater  as  condições  de  saúde  do  trabalhador  no  Estado,  em

comemoração do Dia Mundial em Memória das Vítimas de Doenças e Acidentes do

Trabalho, em 28 de abril. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir as Sras. Janaína Passos de Paula, Coordenadora de Atenção à Saúde do

Trabalhador da Secretaria de Estado de Saúde, representando a Sra. Elice Eliane

Nobre Ribeiro, Diretora de Saúde do Trabalhador dessa Secretaria; Marta de Freitas,

Coordenadora do Fórum Sindical e Popular de Saúde e Segurança do Trabalho de

Minas Gerais; Kátia Ferraz Ferreira, Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência; e os Srs. Mário Parreiras de Faria, Auditor Fiscal

do  Trabalho,  representando  o  Sr.  Valmar  Gonçalves  de  Sousa,  Superintendente

Regional  do  Trabalho  e  Emprego  do Ministério  do  Trabalho  e  Emprego;  e  Celso

Amorim Salim, Chefe do Centro Regional de Minas Gerais da Fundacentro, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Celinho do Sinttrocel, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Ato contínuo, a Presidência convida o Sr. Carlos Magno Machado,

do Instituto 25 de Março de Sérgio Miranda, para tomar assento à mesa para receber

homenagem em nome da família do ex-Deputado Federal Sérgio Miranda. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.
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Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2013.

Rosângela Reis, Presidente - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

7/5/2013

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Ulysses  Gomes,  Mário  Henrique  Caixa,  Tadeu  Martins  Leite  e  Tenente  Lúcio,

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Tadeu Martins Leite, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante  na  pauta  e a  discutir  e  votar  proposições  da Comissão;  e comunica  o

recebimento de ofício do Sr. Eros Ferreira Biondini, Secretário de Esportes, publicado

no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/5/2013.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei nºs 3.754/2013, em 1º turno (Deputado Tenente Lúcio); 136/2011 (Deputado

Ulysses Gomes), 3.907/2013 (Deputado Tadeu Martins Leite) e 3.954/2013 (Deputado

Mário Henrique Caixa), em turno único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.809/2013 (relator:  Deputado Mário

Henrique Caixa), 3.836 e 3.837/2013 (relator: Deputado Marques Abreu) e 3.907/2013

(relator: Deputado Tadeu Martins Leite), que receberam parecer por sua aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

4.473, 4.474, 4.516, 4.517 e 4.537/2013. Submetidos a discussão e votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs

3.387, 3.636 e 3.637/2012 e 3.798/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
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Dia),  compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.  São

recebidos, para posterior apreciação, requerimentos do Deputado Fred Costa (3) em

que solicita seja realizada visita ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, dando

prosseguimento  ao  acompanhamento  da  situação  das  obras  no  local;  seja

encaminhado à Superintendência do Aeroporto Internacional Tancredo Neves pedido

de providências com vistas à oferta de maior número de vagas de estacionamento

aos  usuários;  e  seja  realizada  audiência  pública  para  dar  prosseguimento  ao

acompanhamento da situação das obras do Aeroporto Internacional Tancredo Neves;

Rogério Correia (3) em que solicita seja encaminhado à Secretaria Extraordinária da

Copa do Mundo - Secopa - pedido de informações com cópia do contrato firmado

entre o Estado e o escritório Gustavo Penna Arquitetos e Associados e do relatório de

execução  da  reforma  do  Estádio  Governador  Magalhães  Pinto,  bem  como  dos

projetos  arquitetônicos  inicial  e  realizado  dessa  reforma,  elaborados  por  esse

escritório; seja encaminhado à Secretaria de Esportes pedido de informações sobre o

custo  mensal  para  o  Estado  do  funcionamento  e  manutenção  da  autarquia

Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais nos anos de 2010 a 2012; e

sejam  encaminhadas  à  Promotoria  de  Justiça  de  Defesa  do Patrimônio  as  notas

taquigráficas da 7º Reunião Ordinária da Comissão; e da Deputada Luzia Ferreira em

que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  o  Projeto  de  Lei

Complementar Federal nº 98/2011, que contém o Estatuto da Juventude. É aprovado

o relatório referente à visita realizada ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em

9/4/2013,  que  segue  publicado  após  as  assinaturas.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Marques Abreu, Presidente - Mário Henrique Caixa - Tadeu Martins Leite.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Local Visitado: Aeroporto Internacional Tancredo Neves, no Município de Confins

Apresentação
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A requerimento do Deputado Fred Costa, esta Comissão, no dia 9/4/2013, visitou o

Aeroporto  Internacional  Tancredo  Neves,  em  Confins,  com  a  finalidade  de  dar

prosseguimento ao acompanhamento da situação das obras desse Aeroporto.

Participaram da visita os Deputados Marques Abreu, Mário Henrique Caixa, Tenente

Lúcio, Fábio Cherem, Fred Costa e Ivair Nogueira, que foram acompanhados pelo Sr.

Mario Jorge Fernando de Oliveira,  Superintendente Regional  Sudeste da Infraero;

pela  Sra.  Maria  Edwirges  Madeira,  Superintendente  do  Aeroporto  Internacional

Tancredo Neves, e pelo Sr. Adair Moreira Júnior, Gerente de Empreendimentos da

Infraero.

Relato

A Comissão se encontrou com os convidados para a visita no balcão da Infraero no

referido Aeroporto. Encaminharam-se para uma apresentação na sala de reuniões da

Infraero, onde foram mostrados dados relativos à execução física e financeira das

obras de ampliação e modernização do Aeroporto.

De  acordo  com  o  Sr.  Mario  Jorge  Fernando  de  Oliveira,  houve  um  atraso  no

cronograma inicial das obras, uma vez que a empresa responsável pelo projeto não

conseguiu  executá-lo.  Foi  convocada,  então,  a  segunda  colocada  no  processo

licitatório, e a obra foi reprogramada. Ainda segundo o Sr. Mario Jorge Fernando de

Oliveira, de acordo com o novo cronograma, 75% das obras estarão concluídas até

dezembro de 2013. Já a conclusão destas se dará em abril de 2014.

Após a apresentação da Infraero, os participantes da visita foram até a cobertura do

terminal,  de  onde  puderam  avistar  as  obras  já  em  andamento  e  a  locação  das

instalações previstas no projeto ainda não iniciadas.

Conclusão

A Comissão saiu satisfeita da visita, tendo em vista o cronograma apresentado, e

convocou uma reunião de audiência pública para apresentação dos dados referentes

às obras de ampliação e modernização do referido Aeroporto.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Marques Abreu, Presidente - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE MÔNICA MARIA TEIXEIRA
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COELHO PARA O CARGO DE OUVIDORA-GERAL ADJUNTA DO ESTADO, EM

7/5/2013

Às 15h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Romel Anízio,

Luiz Henrique, Cabo Júlio, Dalmo Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues, membros da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Gustavo  Valadares.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Romel Anízio, declara aberta a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do  Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião se destina à arguição pública da Sra. Mônica Maria Teixeira Coelho, indicada

pelo Governador do Estado para o cargo de Ouvidora-Geral Adjunta do Estado, a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A

Presidência convida a Sra. Mônica Maria Teixeira Coelho a tomar assento à mesa e

concede a palavra à convidada para explanação sobre sua experiência profissional e

sobre os aspectos importantes de seu “curriculum vitae”. Logo após, a Presidência

passa a palavra ao relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, para proceder à arguição

pública  e  aos  demais  parlamentares  para  que  façam  seus  questionamentos,

conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer,

pela aprovação, em turno único (relator Deputado Dalmo Ribeiro Silva), da Indicação

nº 72/2013. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares e da convidada, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da

Comissão.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Romel Anízio, Presidente - Luiz Henrique - Cabo Júlio - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/5/2013

Às 16h31min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio  Souza

Cruz,  Tiago Ulisses  e  Antonio  Lerin  (substituindo o  Deputado Juarez  Távora,  por

indicação da Liderança do BAM), membros da supracitada Comissão. Está presente,
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também,  o  Deputado  Luiz  Henrique.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Antônio  Lerin,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante  da  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da Comissão e  comunica  o

recebimento de correspondência do Sr. Sandro Heleno Lage da Silva, Secretário de

Meio Ambiente de Conceição do Mato Dentro, solicitando que não sejam apreciadas

matérias  relacionadas  ao  empreendimento  Minas-Rio,  de  responsabilidade  da

empresa Anglo American, até que uma ampla repactuação dos compromissos seja

feita; e de correspondência do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig,

publicada no “Diário do Legislativo” em 27/4/2013. Passa-se à 1ª Fase da Ordem do

Dia,  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 376/2011 na forma do vencido no 1º

turno com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Tiago Ulisses). Passa-se à 2ª Fase da

Ordem  do  Dia,  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que

dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 4.553 e 4.554/2013. Passa-se à 3ª Fase da

Ordem  do  Dia,  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

requerimentos dos Deputados Rogério Correia em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública para debater o Projeto de Lei nº 3.919/2013, que dispõe sobre

as regras de distribuição dos “royalties” decorrentes da exploração do petróleo, gás

natural e outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de concessão no âmbito do

Estado, bem como para debater a Medida Provisória nº 592/2012, que destina para a

educação 100% dos recursos das compensações governamentais que Municípios,

Estados e União vão receber pelos contratos de exploração do petróleo no modelo

atual (de concessão), licitados após a data de sua edição; e Célio Moreira em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no Município de Diamantina, para debater



1444
____________________________________________________________________________

a atividade de garimpo na região. A Presidência recebe, para posterior apreciação, o

requerimento do Deputado João Vítor  Xavier em que solicita seja encaminhado à

Ouvidoria Ambiental do Estado, à Secretaria de Estado da Fazenda e à Delegacia do

DNPM em Belo Horizonte pedido de providências para fiscalizar a atividade minerária

no Município de Rio Acima. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Carlos Henrique - Lafayette de Andrada.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/5/2013

Às 9h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Doutor Wilson Batista e Pompilio Canavez, membros da supracitada

Comissão.  Estão  presentes,  também,  a  Deputada Luzia  Ferreira  e  os  Deputados

Adelmo  Carneiro  Leão,  Sebastião  Costa,  João  Leite,  Rogério  Correia,  Gustavo

Valadares, Luiz Humberto Carneiro, Duarte Bechir, Fábio Cherem e Rômulo Viegas.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta

a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Pompílio

Canavez, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é subscrita  pelos  membros da Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  debater  o  expressivo  aumento  da  incidência  de  dengue  no

Estado, bem como as medidas necessárias para o enfrentamento da epidemia.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  a Sra. Tânia

Marcial,  Consultora  Científica  de  Febres  Hemorrágicas  da  Sociedade  Mineira  de

Infectologia, e os Srs. Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário  de Estado de

Saúde;  Mauro  Guimarães  Junqueira,  Presidente  do  Colegiado  de  Secretários

Municipais de Saúde de Minas Gerais; Fabiano Geraldo Pimenta Júnior, Secretário

Adjunto de Saúde de Belo Horizonte; Renato Barros, Coordenador do Sind-Saúde-

MG; José Laerte Barbosa,  Secretário  de Saúde de Juiz de Fora;  Geraldo Godoy,

Prefeito  Municipal  de  Periquito  e  Presidente  da  Associação  de  Municípios  da

Microrregião do Vale do Aço; Marco Antônio Ferraz Junqueira, Prefeito Municipal de
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Caratinga, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra ao Deputado Pompílio Canavez, para suas considerações iniciais. Devido à

interrupção  no  fornecimento  de  energia,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, dos convidados e do público em geral, designa a data de 5/6/2013

para nova reunião sobre o tema, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Carlos Pimenta, Presidente - Pompílio Canavez - Hely Tarquínio.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 8/5/2013

Às 15h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Romel Anízio e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Fabiano Tolentino

por  indicação  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Romel Anízio, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

debater o Projeto de Lei nº 2.955, de 2012, desse Presidente, que dispõe sobre a

outorga  coletiva  do  uso  de  recursos  hídricos,  no  contexto  do  Plano  Diretor  de

Agricultura Irrigada de Minas Gerais -PAI-MG -e a discutir  e votar proposições da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

seguintes convidados:  a Sra. Vanessa Coelho Naves,  Chefe de Gabinete,  e o Sr.

Thiago  Figueiredo  Santana,  Gerente  de  Pesquisa,  Desenvolvimento  e  Recursos

Hídricos, representando a Sra. Marília Carvalho de Melo, Diretora-Geral do Igam; a

Sra. Adriana Nascimento Pereira, Assessora de Política Agrícola, representando o Sr.

Vilson Luiz  da  Silva,  Presidente da  Fetaemg; o  Sr.  Amarildo  José Brumano Kalil,

Assessor  Técnico  para  Agricultura  Irrigada,  representando  o  Sr.  Elmiro  Alves  do

Nascimento, Secretário  de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;  o Sr.

Eduardo Valadares,  Assessor  Jurídico,  representando  a  Sra.  Maria  Cláudia  Pinto,

Subsecretária  de  Gestão  e  Regularização  Ambiental  Integrada  da  Secretaria  de
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Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; o Sr. Carlos Alberto Santos

Oliveira,  Assessor  de  Meio  Ambiente,  representando  o  Sr.  Roberto  Simões,

Presidente da Faemg; o Sr. Helvécio Mattana Saturnino, Presidente da Associação

Brasileira  de  Irrigação  e  Drenagem;  e  o  Sr.  Alberto  Simon  Schvartzman,  Diretor

Técnico da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe

Vivo,  que são convidados  a  tomar  assento à mesa.  O Presidente,  como um dos

autores do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  é  aprovado  requerimento  dos

Deputados Gustavo Valadares e Glaycon Franco, em que solicitam seja realizada

reunião  com convidados  para  a  instalação  da  Frente  Parlamentar  em  Defesa da

Suinocultura Mineira. Cumprida a finalidade da reunião,  a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2013.

Fabiano  Tolentino,  Presidente  -Inácio  Franco  -Romel  Anízio  -Glaycon  Franco

-Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

9/5/2013

Às  8h45min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  André  Quintão,

membro  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Célio

Moreira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara

aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apresentar a Norma Operacional Básica do Sistema Único

de  Assistência  Social  -  NOB-Suas  2012  -  e  debater  as  sugestões  para  o

enfrentamento das dificuldades apresentadas pelos Municípios com relação a essa
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norma. A Presidência  interrompe os trabalhos ordinários  da reunião  para ouvir  as

Sras.  Maria  Juanita  Godinho  Pimenta,  Subsecretária  de  Assistência  Social,

representando o Sr. Cássio Soares, Secretário de Estado de Desenvolvimento Social;

Marisaura  dos  Santos  Cardoso,  Assistente  Social,  representando  o  Sr.  Leonardo

David  Rosa  Reis,  Presidente  do  Conselho  Regional  do  Serviço  Social  de  Minas

Gerais;  e os Srs. Jaime Rabelo Adriano, Coordenador-Geral de Apoio ao Controle

Social  e  à Gestão Descentralizada,  representando a Sra. Denise Ratmann Arruda

Colin,  Secretária Nacional  de Assistência Social  do Ministério  do Desenvolvimento

Social e Combate à Fome; Carlos Denis de Campos Pereira, representando a Sra.

Marta Elizabeth de Souza, Presidente do Conselho Regional de Psicologia de Minas

Gerais;  Jaime  Luiz  Rodrigues  Junior,  Presidente  do  Colegiado  dos  Gestores

Municipais  de Assistência  Social  do  Estado de Minas Gerais;  Domingos Sávio  de

Araújo, membro da Coordenação Colegiada do Fórum Estadual dos Trabalhadores do

Suas-MG; Volney Araújo Costa, representando o Conselho Estadual de Assistência

Social; Cássio Moreira, Vice-Prefeito Municipal de Diamantina, que são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  ao  Deputado  presente  e  aos  convidados,  para  que  façam  suas

exposições.  Abertos os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta das

notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da  reunião.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2013.

André Quintão, Presidente - Maria Tereza Lara.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 9/5/2013

Às  10h36min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Cabo  Júlio,

Glaycon Franco e Duarte Bechir (substituindo a Deputada Ana Maria Resende, por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Cabo Júlio, declara aberta a reunião e,
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em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Glaycon Franco, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir  e  votar  proposições  da Comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  das

seguintes correspondências: da Deputada Liza Prado, em que justifica ausência na

reunião;  do  Cel.  BM  Ivan  Gamaliel  Pinto,  Chefe  do  Estado-Maior  do  Corpo  de

Bombeiros Militar de Minas Gerais; e do Sr. Danilo de Castro, Secretário de Governo,

as duas últimas publicadas no “Diário do Legislativo” no dia 4/5/2013. O Presidente

acusa  o  recebimento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.616/2012,  no  1º  turno,  para  o  qual

designou  relator  o  Deputado  Almir  Paraca.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2013.

Liza Prado, Presidente - Glaycon Franco - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/5/2013

Às  9  horas,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

Sargento  Rodrigues  e  Cabo  Júlio,  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão

presentes,  também,  os  Deputados  Ivair  Nogueira,  Adalclever  Lopes  e  Duilio  de

Castro.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  João  Leite,  declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Cabo

Júlio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião se destina a debater o problema da fluidez do trânsito de veículos em Belo

Horizonte e as alternativas para sua solução e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios dos Srs. Deputado Otávio Leite, Presidente da Comissão de

Segurança Pública  e  Combate  ao  Crime Organizado da Câmara dos  Deputados,

informando que foi aprovado na Comissão requerimento para que as proposições e

conclusões do Fórum Legislativo de Segurança Pública sejam apresentadas àquele

Colegiado;  e  Marcos  Vinícius  Pedroso  e  Lineu  Marques  Tonelli,  respectivamente
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Presidente  e  Vice-Presidente  do  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  de

Nepomuceno, solicitando o apoio da Comissão para que seja destinada uma viatura

ao 2º Pelotão de Polícia Militar da 112ª CIA. da PMMG, uma vez que os índices de

violência aumentaram; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na

data mencionada entre parênteses: ofícios  do Sr.  Rômulo de Carvalho Ferraz (2),

Secretário de Estado de Defesa Social (4/5/2013); do Cel. PM Marco Antônio Badaró

Bianchini,  Chefe da Assessoria Institucional  da PMMG; dos Srs. Carlos Alberto da

Silveira Isoldi Filho, Promotor de Justiça; Adhemar Marcos Filho, Prefeito Municipal de

Itinga;  Carlos  Eduardo Vieira  Gonçalves,  Juiz de Direito  na  Comarca de Pompéu

(11/5/2013). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o

Sr. Ronaldo de Assis Carvalho, Gerente de Controle e Monitoramento da Diretoria de

Fiscalização do DER-MG, representando o Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-

Geral dessa autarquia; o Ten.-Cel. PM Roberto Lemos, Comandante do Batalhão de

Polícia  de  Trânsito  de  Belo  Horizonte;  os  Srs.  Célio  Freitas  Bouzada,  Diretor  de

Planejamento da BHTRANS, representando o Sr.  Ramon Victor Cesar,  Presidente

dessa empresa; Marcos Antônio de Oliveira, Gerente de Simulação de Transportes,

Trânsito  e  Programação  Semafórica  da  BHTRANS;  Charliston  Marques  Moreira,

Gerente de Planejamento da Agência de Desenvolvimento da RMBH, representando

o Sr.  Lucas  Lins  Franco,  Diretor-Geral  dessa Agência;  o  Cel.  José Guilherme do

Couto,  Assessor  da  Presidência  do  Sindicato  das  Empresas  de  Transportes  de

Passageiros de Belo Horizonte, representando o Sr. Iraci de Assis Cunha, Presidente

desse Sindicato; e os Srs. Welson Alexandre Santos, Diretor da Área de Saúde do

Sindicato  dos  Servidores  Públicos  Municipais  de  Belo  Horizonte,  representando  a

Sra.  Célia  Lélis  Moreira,  Presidente  desse  Sindicato;  Delegado  Edson  Moreira,

Vereador  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte,  que  são  convidados  a  tomar

assento  à  mesa.  O  Presidente,  como autor  do  requerimento  que deu  origem  ao

debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. Registra-se a presença do Deputado Lafayette de

Andrada. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de
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proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é

aprovado  o  Requerimento  nº  4.631/2013.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da Comissão para

a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2013.

João Leite, Presidente - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/5/2013

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

André Quintão, Dalmo Ribeiro Silva, Duilio de Castro, Luiz Henrique e Cabo Júlio

(substituindo o Deputado Leonídio Bouças, por indicação da Liderança do PMDB),

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, III, do

Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  das  seguintes

correspondências: ofícios do Deputado André Quintão em que justifica ausência na

reunião  extraordinária  desta  Comissão  realizada  no  dia  8/5/2013;  do  Sr.  Marcus

Antônio Santiago, professor da rede pública de ensino, em que solicita seja criada

legislação  que  estabeleça  a  interdição  de  empresas  prestadoras  de  serviço  que

possuam elevado número de ações ajuizadas em seu desfavor; e dos seguintes "e-

mails" enviados pelo “Fale com a Assembleia”: das Sras. Ana Paula Tomé e Milena

Pereira  Almeida,  em  que  solicitam  agilidade  na  apreciação  do  Projeto  de  Lei

nº3879/2013, que cria cargos nos quadros de pessoal do Tribunal de Justiça, haja

vista que há servidores exercendo os respectivos cargos a título precário,  embora

haja concurso vigente cujo prazo expira em janeiro de 2014; e do Sr. Valdeci Pereira

dos  Santos,  solicitando  seja  alterado  o  art.  80  da  Lei  869/1952,  para  que  seja

estabelecida  a  possibilidade  de  remoção  de  servidor  público  estadual  para

acompanhar  cônjuge  removido  para  localidade  diversa.  O  Presidente  acusa  o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados
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a seguir:  Projetos de Lei  nºs 4.040 e 4.056/2013 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

4.044,  4.049  e  4.057/2013  (Deputado  Duílio  de  Castro);  4.039  e  4.052/2013

(Deputado  Luiz  Henrique);  4.043,  4.046,  4.051  e  4.054/2013  (Deputado  Gustavo

Perrella);  4.038,  4.045  e  4.053/2013  (Deputado  André  Quintão);  4.037,  4.041  e

4.055/2013 (Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer para 1º turno do

Projeto de Lei Complementar nº26/2012, é apresentada Proposta de Emenda nº1, do

Deputado Délio Malheiros. Submetido a votação, é aprovado o parecer concluindo

pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade  do  referido  projeto  de  lei

complementar (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição). Com

a aprovação do parecer, fica prejudicada a Proposta de Emenda nº 1. Após discussão

e  votação,  é  aprovado  o  parecer  concluindo  pela  antijuridicidade,

inconstitucionalidade  e  ilegalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.232/2011

(relator:  Deputado  André  Quintão).  Neste  momento,  registra-se  a  presença  do

Deputado Gustavo Perrella. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua vez, os pareceres concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade,

no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.547/2011; 3.590 e 2.847/2012, os dois primeiros

na forma do Substitutivo nº1 (relator: Deputado André Quintão). Os pareceres sobre

os Projetos de Lei nºs 2.890 e 2.937/2012, no 1º turno, deixam de ser apreciados em

virtude de solicitação de prorrogação do prazo regimental pelos respectivos relatores,

Deputados  Sebastião  Costa  e  Gustavo  Perrella.  É  convertido  em  diligência  à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e à Secretaria de Estado da Casa

Civil  e  Relações  Institucionais  o  Projeto  de  Lei  nº  3.706/2013  (relator:  Deputado

Sebastião Costa). Nesse momento, retira-se do recinto o Deputado Cabo Júlio. São

convertidos  em  diligência  ao  Corpo  de  Bombeiros  Militar  o  Projeto  de  Lei  nº

3.792/2013, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº

3.996/2013, ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG - o Projeto de Lei

nº 4.008/2013 (relator: Deputado André Quintão); ao Departamento de Estradas de

Rodagem o Projeto de Lei nº 3.984/2013, à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão  e  ao  Prefeito  Municipal  de  Ibituruna  o  Projeto  de  Lei  nº  4.010/2013,  ao
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Departamento de Estradas de Rodagem e ao Prefeito Municipal de São Gonçalo do

Rio Abaixo o Projeto de Lei nº 4.018/2013 (relator:  Deputado Gustavo Perrella);  à

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  o  Projeto  de  Lei  nº  4.020/2013

(relator: Deputado Luiz Henrique), ao autor, ao Presidente da Fundação Hospitalar do

Estado de Minas Gerais -Fhemig- e ao Prefeito Municipal de Barbacena o Projeto de

Lei nº 4.027/2013 (relator: Deputado Sebastião Costa); e à Secretaria de Estado de

Planejamento  e  Gestão  e  ao  Prefeito  Municipal  de  Ibituruna  o  Projeto  de  Lei  nº

4.035/2013 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). O parecer sobre o Projeto de Lei

nº  3.948/2013,  no  1º  turno,  deixa  de  ser  apreciado  em  virtude  de  solicitação de

prorrogação  de  prazo  regimental  pelo  relator,  Deputado  Luiz  Henrique.  Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres concluindo

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs

3.977/2013  com a  Emenda  nº  1  (relator:  Deputado Luiz  Henrique);  e  3.978/2013

(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 445/2011 e 3.933 (Deputado

Dalmo  Ribeiro  Silva,  o  primeiro  em  virtude  de  redistribuição);  2.001/2011,  3.979,

3.989, 4.002 e 3.941/2013, o último com a Emenda nº 1 (relator: Deputado André

Quintão);  3.545/2012,  3.743 e 3.987/2013,  os dois  primeiros  com a Emenda nº 1

(relator:  Deputado  Gustavo  Perrella,  o  primeiro  em  virtude  de  redistribuição);

3.852/2013 (relator: Deputado Sebastião Costa); 3.935 e 4.012/2013, o primeiro com

a Emenda nº 1 (relator: Deputado Luiz Henrique). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos  em  que  se  solicita  sejam  baixados  em  diligência  aos  autores  os

Projetos de Lei nºs 3.985, 3.992 e 4.005/2013. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.
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Sala das Comissões, 16 de maio de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Gustavo Perrella  -  Lafayette  de  Andrada -  Tiago

Ulisses - Rogerio Correa - Bonifácio Mourão.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

14/5/2013

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Ulysses  Gomes,  Mário  Henrique  Caixa,  Tadeu  Martins  Leite  e  Tenente  Lúcio,

membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Liza Prado.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marques Abreu, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Mário Henrique

Caixa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião se destina a debater o Projeto Geração Saúde -  Promoção do Habito da

Pratica Esportiva, Atividades Físicas Orientadas e Lazer, desenvolvido pela Secretaria

de Estado de Esporte e da Juventude em parceria com a Secretaria de Estado de

Saúde e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários  da reunião para ouvir  as Sras.  Daniela  Souza Lima Campos,

Diretora de Promoção à Saúde e Agravos não Transmissíveis, representando Antônio

Jorge de Souza Marques, Secretário de Estado de Saúde; e Heloísa Magalhães de

Oliveira, Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas - 9ª Região; e os Srs.

Juan Carlos Perez Morales, Superintendente de Esporte Educacional da Secretaria

de  Estado  de  Esportes  e  Juventude;  e  Felipe  Ribeiro,  Presidente  do  Conselho

Estadual da Juventude, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra ao Deputado Tadeu Martins Leite, autor do requerimento que deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

demais Deputados e aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados

e dos  parlamentares,  convoca os membros  da Comissão para  a  próxima reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 16 de maio de 2013.

Marques Abreu, Presidente - Gustavo Perrella - Tiago Ulisses.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/5/2013

Às  18h25min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes, Lafayette de Andrada, Romel Anízio, Duarte Bechir (substituindo o Deputado

Jayro Lessa, por indicação da Liderança do BTR) e Rogério Correia (substituindo o

Deputado  Ulysses  Gomes,  por  indicação  da  Liderança  do  PT),  membros  da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Lafayette de Andrada, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Na  fase  de  discussão  do

parecer do Projeto de Lei nº 3.843/2013, o relator, Deputado Lafayette de Andrada,

retira o parecer apresentado anteriormente e apresenta outro parecer.  Na fase de

discussão desse parecer, que conclui pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei

nº 3.843/2013 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, é apresentada a

Proposta de Emenda nº 1, do Deputado Dilzon Melo. Após discussão e votação, é

aprovado o parecer. O Presidente informa que a Proposta de Emenda nº 1 já está

incluída  no parecer.  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2013.

Zé Maia,  Presidente -  Jayro Lessa -  Adalclever Lopes -  Lafayette de Andrada -

Romel Anízio.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

17/5/2013
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Às 11 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

André Quintão, Gustavo Perrella, Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado Luiz

Henrique,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR)  e  Tiago  Ulisses  (substituindo  o

Deputado  Duilio  de  Castro,  por  indicação  da  Liderança  do  BAM),  membros  da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, nos termos do art.120, III, do Regimento

Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  da  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão  e  comunica  o  recebimento  da  correspondência  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que justifica ausência na reunião. Passa-se à 1ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão

do Projeto de Lei nº 3.685/2013, são apresentadas Emendas nºs 1 a 7, de autoria do

Deputado Tadeu Martins Leite. Após discussão e votação, é aprovado, no 1º turno, o

parecer  concluindo  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do  referido

projeto de lei na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Gustavo Perrella). Em

seguida, submetidas a votação, são rejeitadas as Emendas nºs 1 a 7 ao Projeto de

Lei nº 3.685/2013. Ato contínuo, após discussão e votação, é aprovado o parecer

concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto

de Lei nº 4.041/2013 (relator: Deputado Sebastião Costa). Nesse momento, registra-

se a presença do Deputado João Vitor Xavier (substituindo o Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, por indicação da Liderança do BTR). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetido  a  votação,  é  aprovado  requerimento  da  Comissão  de  Participação

Popular, em que solicita seja encaminhada ao Secretário Extraordinário da Copa do

Mundo  cópia  do  relato  no  qual  se  aponta  a  inadequação  das  instalações

disponibilizadas  no Estádio  Magalhães Pinto  ao  Juizado da Infância  e  Juventude,

apresentado à Comissão de Participação Popular pela Juíza Valéria Rodrigues, que

representou o Desembargador Wagner Wilson Ferreira na 5º Reunião Extraordinária

dessa  Comissão,  realizada  em  16/5/2013.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
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Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Luiz  Henrique  -  Gustavo

Perrella - Duilio de Castro.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

20/5/2013

Às 17h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os

Deputados  Sargento  Rodrigues  e  Cabo  Júlio.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater a greve dos servidores municipais para buscar a solução

dos impasses entre os trabalhadores e o poder público. A Presidência interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Beatriz  da  Silva  Cerqueira,

Presidente da CUT-MG e Coordenadora-Geral do Sind-UTE; e os Srs. Padre João,

Deputado  Federal;  Israel  Arimar  de  Moura,  Secretário-Geral  do  Sindicato  dos

Servidores Públicos Municipais  de  Belo  Horizonte,  representando a Sra.  Célia  de

Lelis Moreira, Presidente dessa entidade; Wanderson Paiva Rocha, Diretor Sindical

do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública de Belo Horizonte,

representando a Sra. Maria da Consolação Rocha, Diretora dessa entidade; Gilberto

Antônio Gomes Rocha, Coordenador da CSP-Conlutas - Central Sindical e Popular; e

Eduardo  Carlos  Gomide,  Presidente  do  Sindicato  dos  Odontologistas  de  Minas

Gerais, que são convidados a tomarem assento à mesa. A Presidência concede a

palavra  ao  Deputado  Rogério  Correia,  autor  do  requerimento  que deu origem  ao

debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
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da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2013.

Rômulo Viegas, Presidente - Duarte Bechir - Glycon Franco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.906/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Glaycon Franco, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública o Centro de Treinamento de Artes Marciais Atleta do Futuro, com

sede no Município de Lavras.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  28/3/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.906/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Treinamento de Artes Marciais Atleta do Futuro, com sede no Município de

Lavras.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, nos arts. 38 e 85, que

as atividades de seus dirigentes não são remuneradas; e,  no art.  88,  IV,  que,  na

hipótese de sua dissolução,  o  patrimônio remanescente  será  destinado a  pessoa

jurídica  qualificada  como  Organização  da  Sociedade  Civil  de  Interesse  Público  -
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Oscip -, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, e que tenha, preferencialmente,

o mesmo objetivo social da entidade dissolvida.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.906/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Dalmo Ribeiro  Silva,  relator  -  Duilio  de  Castro  -

Gustavo Perrella - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.964/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Cidadãos do Bem, com sede no Município de Santa

Luzia.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  18/4/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.964/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cidadãos do Bem, com sede no Município de Santa Luzia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  23,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,
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sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  forma de receita  ou  provento  que

caracterize atividade econômica; e, no art. 31, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade qualificada como organização da

sociedade civil de interesse público - Oscip -, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de

1999, que tenha, preferencialmente, o mesmo objetivo social da entidade dissolvida.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova  redação  ao  art.  1º  da  proposição,  para  adequar  o  nome  da  entidade  ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.964/2013 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade pública  a  Associação  Não Governamental

Cidadãos do Bem, com sede no Município de Santa Luzia.”.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  Gustavo Perrella,  relator  -  Luiz Henrique - Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.974/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 407/2013, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação à escola

estadual  de ensino fundamental  situada no Povoado de Boachá,  no Município  de

Ipaba.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/4/2013 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe a este órgão colegiado examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto  de Lei  nº  3.974/2013 tem por  escopo  dar  a  denominação de Escola

Estadual Jaider Gomes da Silva à escola estadual de ensino fundamental situada na

Praça Quintino Arcênio de Menezes, nº 144, Povoado de Boachá, no Município de

Ipaba.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  Estado  membro,  a  regra  básica  está

consagrada  no  §  1°  do  art.  25,  que  lhe  faculta  tratar  das  matérias  que  não  se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Cabe ressaltar, ainda, que o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto

no domínio da iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder

Judiciário,  do  Tribunal  de  Contas  ou  do  Ministério  Público,  sendo  pertinente  a

apresentação do projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização

da administração pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 3.974/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.
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Sebastião Costa, Presidente e relator - Gustavo Perrella - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique - Duilio de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.976/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 409/2013, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual de ensino médio situada no Município de Pedra Bonita.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/4/2013 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe a este órgão colegiado examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  3.976/2013 tem por  escopo  dar  a  denominação de Escola

Estadual Alfeno Francisco do Carmo à escola estadual de ensino médio situada na

localidade de Córrego do Café, no Município de Pedra Bonita.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  enumeradas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  Estado  membro,  a  regra  básica  está

consagrada  no  §  1°  do  art.  25,  que  lhe  faculta  tratar  das  matérias  que  não  se

enquadrem no campo privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplinamento jurídico por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em
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nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Cabe ressaltar, ainda, que o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto

no domínio da iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder

Judiciário,  do  Tribunal  de  Contas  ou  do  Ministério  Público,  sendo  pertinente  a

apresentação do projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização

da administração pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 3.976/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Duilio de Castro - Luiz Henrique - Dalmo

Ribeiro Silva - Gustavo Perrella.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.986/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Glaycon Franco, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Clube do Cavalo de Conselheiro Lafaiete, com sede no Município

de Conselheiro Lafaiete.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  26/4/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.986/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Clube do Cavalo de Conselheiro Lafaiete,  com sede no Município de Conselheiro

Lafaiete.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 12, § 1º, e no

art. 24, § 5º, que seus dirigentes e conselheiros não serão remunerados; e, no art. 68,

parágrafo  único,  que,  na  hipótese  de sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente

reverterá em favor de entidade de caráter assistencial, reconhecida com o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.986/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Luiz Henrique - Duilio de

Castro - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.991/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Clube de Mães, com sede no Município de Alvinópolis.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  26/4/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.991/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Clube de Mães, com sede no Município de Alvinópolis.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  10,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação ou vantagem; e, no art. 32,

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, sediada no Município de Alvinópolis e registrada no Conselho

Municipal de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.991/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Duilio de Castro, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.137/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.137/2011,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.375/2008, “dispõe sobre normas

de segurança para a realização de grandes eventos e dá outras providências” e foi

distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cumpre agora a esta Comissão emitir  parecer quanto ao mérito do projeto, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposição sob exame especifica normas de segurança a serem observadas na

realização de grandes eventos. A matéria já é tratada na Lei nº 14.130, de 2001, que

dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado. Essa norma, todavia,

não atende ao propósito mais amplo do projeto de lei analisado, que permitirá uma

identificação mais clara da regularidade do evento e da responsabilidade de seus

promotores.

Ao pronunciar-se sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou

o  Substitutivo  nº  1,  que  abrange  o  conteúdo  do  projeto  original,  integrando-o  à

legislação vigente, em atendimento ao que preconiza a Lei Complementar nº 78, de

2004. Estabelece a proposta que, em eventos públicos, deverão ser informados, no

bilhete de entrada dos eventos, o nome e endereço de seu realizador, do organizador

e do responsável técnico, além de esclarecimentos sobre prevenção de acidentes e

pânico.

Cumpre notar  que têm se tornado cada vez mais  frequentes  em nosso Estado

eventos os mais variados, entre os quais grandes festas e “shows”, reunindo milhares

de pessoas em estádios, praças, feiras, clubes e outros espaços de lazer. É, portanto,

pertinente a preocupação com a segurança em tais situações. Afinal, inúmeros casos

divulgados  pela  imprensa  evidenciam  a  ocorrência  de  acidentes  em  eventos,

provocados  muitas  vezes  por  falhas  na  organização  e  na  infraestrutura,  entre  as

quais  a  ausência  de  orientação  prévia  contra  possíveis  acidentes  e  situações  de

pânico. É relevante que a lei exija, para a realização de eventos, a apresentação de

dados e informações que comprovem a perfeita adequação do evento às normas de

segurança que garantem a incolumidade e bem-estar de todos os participantes.

O  projeto  de  lei  em  tela  atende  o  interesse  social,  pois  proporcionará  o

aprimoramento da gestão do risco em eventos para grande público, que implicam

maior probabilidade de acidentes. Cabe recordar alguns casos graves ocorridos em

passado  recente,  como a  queda  de  um alambrado,  acarretando  a  morte  de  três

pessoas e ferimentos graves em mais de 40, na apresentação do grupo mexicano

Rebeldes, em 2006, no estacionamento de um “shopping center” em São Paulo; o

show do grupo Raimundos em um clube no Município de Santos, em 1997, quando

mais de 60 pessoas ficaram feridas e oito faleceram; o incêndio ocorrido aqui em Belo
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Horizonte,  no  Canecão  Mineiro,  em  2001,  que  resultou  na  morte  de  sete

espectadores  e  deixou  centenas  de  pessoas  feridas;  e  o  recentíssimo  incêndio

ocorrido na Boate Kiss, em Santa Maria (RS), com 241 mortos e 123 feridos.

A proposição em estudo enfoca questão social  concreta  e  é,  de  fato,  meritória,

razão pela qual deve ser aprovada. Apresentamos, contudo, o Substitutivo nº 2, o

qual, mantendo o espírito original da proposição e os aperfeiçoamentos contidos no

substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, trata a matéria de forma mais

sintética e adequada aos fins a que se destina.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.137/2011 na

forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado, e pela rejeição do Substitutivo nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescenta parágrafo único ao art. 6º da Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001,

que  dispõe  sobre  a  prevenção  contra  incêndio  e  pânico  no  Estado  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 6º da Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, fica acrescido do

seguinte parágrafo único:

“Art. 6º - (...)

Parágrafo único - Nos bilhetes de ingresso dos eventos a que se refere o “caput”

deste artigo constarão o nome dos seus realizadores e organizadores.”.

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

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

João  Leite,  Presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Leonardo  Moreira  -

Sargento Rodrigues - Cabo Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.597/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe “institui a

política estadual para o exercício da atividade profissional de cuidador de idoso”.
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Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/10/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, II, “a”, combinado com o art. 188, do

Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O projeto de lei em exame, em seu art. 1º, condiciona o desempenho da atividade

de cuidador de idoso no Estado, em instituições públicas e privadas e em ambiente

domiciliar, à qualificação mínima em curso de Auxiliar de Enfermagem.

Em seu art.  2º,  o  projeto estabelece,  de forma detalhada,  as  ações inerentes à

atividade de cuidador de idoso, como auxiliar o idoso nas tarefas cotidianas; ministrar

a medicação nos horários determinados na prescrição do médico responsável pelo

tratamento;  zelar  pela  alimentação do  idoso  portador  de  doenças  crônicas,  como

diabetes,  colesterol  alto  ou  hipertensão arterial,  sob a  orientação de nutricionista;

auxiliar o idoso na prática de atividades físicas, com a orientação de fisioterapeuta, e

acompanhar o idoso em suas atividades de lazer.

Determina  ainda o  projeto  que,  “em  situação  de  emergência,  de  mal  súbito  do

idoso,  queda  ou  acidente,  o  cuidador  deverá  imediatamente  providenciar  socorro

médico de profissional habilitado”.

Como se vê, a despeito de a ementa do projeto prever que se objetiva instituir uma

política  para  o  exercício  da  atividade  de  cuidador  de  idoso,  os  seus  dispositivos

tratam, claramente, da regulamentação da profissão. Ao disciplinar tal matéria, incorre

a proposição em vício de competência, uma vez que, nos termos do art. 22, inciso

XVI,  da  Constituição  Federal,  compete  privativamente  à  União  legislar  sobre

condições para o exercício de profissões. Não cabe ao Estado estabelecer normas

sobre a matéria, sob pena de ofensa ao princípio da repartição de competências, que

constitui a base para o sistema federativo estabelecido pela Carta da República.

Uma lei de iniciativa parlamentar é, portanto, instrumento inadequado para instituir

tal programa, que se enquadra no campo de atribuições da União. Para aprimorar a

proposição e afastar os óbices de natureza jurídico-constitucional à sua tramitação,

apresentamos o Substitutivo nº 1 ao final deste parecer, instituindo diretrizes para o
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estímulo da atividade de cuidador de idoso no âmbito do Estado.

Nos termos do art.  230 da Constituição Federal  de 1988,  é da competência de

todas as esferas federativas a instituição de medidas de amparo às pessoas idosas,

assegurando sua participação na comunidade e defendendo sua dignidade e bem-

estar. Nessa mesma linha, a Constituição mineira estabeleceu para o Estado o dever

de promover condições que assegurem amparo à pessoa idosa no que respeite a sua

dignidade e a seu bem-estar (art. 225).

Assim, uma vez aprovado, o projeto, além de estimular o reconhecimento de um

profissional dedicado, pode servir de instrumento para conscientizar a sociedade da

importância  do  cuidado  com  o  idoso  como forma  de  combate  à  negligência  em

relação  a  seus  direitos.  Ao  valorizar  o  cuidador  de  idosos,  a  proposição  está

indiretamente reforçando a importância de preservar as capacidades afetiva, física,

cognitiva, social e cultural das pessoas com idade avançada e, ao mesmo tempo,

difundindo conhecimentos a respeito dos cuidados de que necessitam.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.597/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui  a  política estadual para o estímulo da atividade de cuidador de idoso no

âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a política estadual para o estímulo da atividade de cuidador

de idoso no âmbito do Estado.

Art. 2º - São princípios da política estadual para o estímulo da atividade de cuidador

de idoso, de que trata esta lei:

I - proteção dos direitos humanos da pessoa idosa;

II - ética do respeito e da solidariedade;

III - melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa em relação a si, a sua família e

à sociedade;

IV - manutenção da convivência social da pessoa idosa.

Art.  3º  -  A política  estadual  para  o  estímulo  da  atividade de  cuidador  de  idoso
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observará as seguintes diretrizes:

I - auxílio e acompanhamento na realização de rotinas de higiene e de nutrição;

II  -  cuidados  de  saúde  preventivos,  administração  de  medicamentos  e  outros

cuidados de saúde, de acordo com orientação do profissional  de saúde habilitado

responsável por sua prescrição;

III - auxílio e acompanhamento na mobilidade da pessoa idosa em atividades de

educação, cultura, recreação e lazer.

Parágrafo único - As atividades do cuidador serão exercidas no âmbito do domicílio

da pessoa idosa, de instituição de acolhimento institucional, de hospitais e centros de

saúde e de eventos culturais e sociais que demandem cuidado para com a pessoa

idosa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Luiz Henrique - Duilio de

Castro - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.680/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Bosco, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Araxá o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em  13/12/2011,  o  relator  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em  diligência  à

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, para que informasse esta

Casa sobre a situação efetiva do imóvel e se há óbice à transferência de domínio

pretendida;  e  ao  Prefeito  Municipal  de  Araxá,  para  que  este  declarasse  sua

aquiescência ao negócio pretendido.

De posse das respostas, passamos à análise do projeto.



1470
____________________________________________________________________________

Fundamentação

Trata o Projeto  de Lei  nº  2.680/2011 de autorizar  o  Poder  Executivo a doar ao

Município  de  Araxá  imóvel  com  área  aproximada  de  6.780m²,  situado  na  Rua

Pernambuco, nº 1.155, Bairro Alvorada, e registrado sob o nº 27.747, a fls. 127 do

Livro 3-T, no Cartório de Registro de Imóveis de Araxá.

O art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição da República e institui

normas para licitações e contratos da administração pública, exige, além da referida

autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o referido bem

será destinado à manutenção das atividades do Centro Social Urbano do Município

de Araxá e da Escola Municipal de Aplicação Lélia Guimarães.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o contrato deve ser

revestido de garantia, que, no caso em análise, está prevista no art. 2º do projeto, que

estabelece o retorno do bem ao patrimônio do doador, se, findo o prazo de cinco anos

contados da lavratura da escritura pública de doação, lhe tiver sido dada destinação

diversa da prevista.

Cabe ressaltar que a Seplag, por meio da Nota Técnica nº 664/2012, manifestou-se

favoravelmente  à  alienação  pretendida,  uma vez  que  a  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social - Sedese -, órgão que detém o vínculo do imóvel, não tem

projetos  para  sua  utilização.  Sugeriu,  contudo,  que  sejam  alterados  os  dados

cadastrais do imóvel, em conformidade com sua certidão de registro.

Ademais, o Prefeito Municipal de Araxá, por meio do Ofício nº 138/2013, declarou

sua aquiescência ao negócio.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  proposição  de  lei  em  análise,

apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda no 1, que altera o “caput” do art. 1º

do projeto, com a finalidade de retificar os dados cadastrais do imóvel, bem como de

adequar seu texto à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 2.680/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Araxá imóvel

com área aproximada de 6.780m2 (seis mil setecentos e oitenta metros quadrados),

situado na Rua Pernambuco, nº 1.155, Bairro Alvorada, nesse Município, e registrado

sob o nº 2.946, do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araxá.”.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

Sebastião Costa,  Presidente -  Duilio  de Castro,  relator  -  Luiz Henrique -  Dalmo

Ribeiro Silva - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.122/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, a proposição em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Sapucaí o trecho de rodovia que

especifica.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/5/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

Cabe  a  este  órgão  colegiado,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Na  reunião  de  22/5/2012,  o  relator  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG -, para que este se manifestasse sobre a viabilidade da matéria; e ao autor,

para que identificasse claramente o início e o final do trecho objeto da transferência

pretendida.

De posse das respostas, passamos à análise do projeto.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.122/2012 da desafetação de bem público constituído
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pelo  trecho de 600m da Rodovia MG-878,  que liga  a  sede do Município  de São

Gonçalo  do  Sapucaí  ao  Município  de  Cordislândia,  contados  do final  da  Avenida

Ibrahim de Carvalho, localizada no Bairro Bárbara Heliodora, até o Bairro Vista da

Serra.

Além disso,  a proposição autoriza  a  doação desse trecho ao Município de  São

Gonçalo do Sapucaí, para a instalação de via urbana. Estabelece, ainda, que, se o

donatário não der ao bem a finalidade prevista no projeto no prazo de cinco anos

contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  o  trecho  reverterá  ao

patrimônio do Estado.

O art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil Brasileiro -, classifica os bens

públicos em três categorias segundo sua destinação: bens de uso comum do povo,

bens de uso especial e bens dominicais. Os primeiros destinam-se ao uso de toda a

coletividade, independentemente de autorização do poder público. Os bens de uso

especial  são  aqueles  que  possuem  destinação  pública  específica  e  abrangem  o

conjunto  de  bens  utilizados  na  execução  do  serviço  público  ou  de  atividade

burocrática. Tanto os bens de uso comum do povo quanto os bens de uso especial

integram  o  patrimônio  indisponível  do  Estado,  pois,  enquanto  tiverem  afetação

pública, não poderão ser objeto de alienação.

Os bens dominicais são aqueles  que, mesmo pertencentes ao Estado,  não têm

afetação, razão pela qual podem ser objeto de negócio jurídico de direito privado, tais

como os  terrenos  baldios  da  administração.  Esses  bens  constituem  o  patrimônio

disponível do poder público, em relação aos quais  o Estado exerce um direito  de

propriedade, de forma análoga ao que ocorre no âmbito do direito privado.

De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, verifica-

se que estradas e rodovias são bens de uso comum do povo, pois se destinam ao

uso coletivo e, em situações normais, não se sujeitam a autorização prévia do Estado

nem a pagamento por sua utilização. Estradas são vias rurais não pavimentadas, e

rodovias são vias rurais pavimentadas, conforme definição prevista no Anexo I da Lei

Federal nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB. Para a

configuração do bem imóvel de uso comum do povo, é irrelevante o fato de a via

pública ser ou não pavimentada, pois isso não modifica sua natureza jurídica.
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É importante observar que, por ser bem de uso comum do povo, a transferência, ao

patrimônio do Município de São Gonçalo do Sapucaí, do trecho da Rodovia MG-878

não  pode  implicar  alteração  em  sua  natureza  jurídica,  uma  vez  que  continuará

inserido  na  comunidade  como  meio  de  passagem  pública.  A modificação  básica

incidirá somente sobre a titularidade do imóvel,  que passará a integrar o domínio

público municipal e,  consequentemente, será esse ente federativo que assumirá a

responsabilidade pelas obras de manutenção e conservação da via pública.

Com relação à alienação de bens da administração, as regras básicas constam no

art. 18 da Constituição do Estado, que exige avaliação prévia, autorização legislativa

e licitação para a alienação de imóveis, ressalvados os casos de doação e permuta,

na forma da lei.

Há que se observar também o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.

Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação

prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de

doação.

Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma

forma  de  alienação,  é  imprescindível  sua  desafetação,  ou  seja,  a  perda  de  sua

finalidade pública. Esta ocorre normalmente na própria lei que autoriza a transferência

do bem, seja de maneira explícita, conforme consta no art. 1º do projeto em análise,

seja de forma implícita, quando não há referência expressa à desafetação.

Portanto, inexiste vedação constitucional à doação de bem de uso comum do povo.

O que é inadmissível, à luz do ordenamento jurídico vigente, é a alienação de bem

imóvel do Estado sem prévia aprovação do Legislativo.

Cabe ressaltar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de

Casa Civil e de Relações Institucionais encaminhou a esta Casa a nota técnica de

27/3/2013, manifestando-se favoravelmente à doação.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos, ao final deste

parecer, o Substitutivo nº 1, que promove a adequação do texto à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 3.122/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de São Gonçalo de Sapucaí o trecho de rodovia que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho de 600m (seiscentos

metros)  da  Rodovia  MG-878,  que  liga  a  sede  do  Município  de  São  Gonçalo  do

Sapucaí ao Município de Cordislândia, contados a partir do final da Avenida Ibrahim

de Carvalho, no Bairro Bárbara Heliodora, no Município de São Gonçalo de Sapucaí.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Gonçalo do

Sapucaí o trecho de rodovia de que trata o art. 1°.

Parágrafo único - O trecho de rodovia a que se refere o “caput” deste artigo passa a

integrar o perímetro urbano do Município de São Gonçalo de Sapucaí e destina-se à

instalação de via urbana.

Art. 3° - O trecho de rodovia de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado

se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 2°.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - Duilio

de Castro - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.681/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe autoriza o

Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de Ouro Fino.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/12/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  este  órgão  colegiado,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado
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Regimento.

Na reunião de 12/3/2013, esta relatoria solicitou fosse a proposição baixada em

diligência à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, para que informasse

esta Casa sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice à transferência de

domínio pretendida; e ao Prefeito Municipal de Ouro Fino, para que este declarasse

sua aquiescência ao negócio pretendido.

De posse das respostas, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  3.681/2012 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município  de  Ouro  Fino  o imóvel  constituído pela  área de 318.941m²,  situado na

Rodovia MG-290, Km 59, naquele Município, registrado sob o nº 161, a fls. 1 do Livro

2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ouro Fino.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização,  a  existência  de  interesse  público  devidamente  justificado.  Com  esse

propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem à implantação do

distrito industrial do Município de Ouro Fino.

Na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  bem  ao

patrimônio do Estado se, no prazo de três anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Ressalte-se que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, por

meio da Nota Técnica nº 737/2013, posicionou-se favoravelmente à transferência do

imóvel, informando que, embora a área total do imóvel de que trata o projeto seja de

345.941m2, conforme sua certidão de registro, a Lei nº 15.419, de 2004 já autorizou a

doação ao Município de Ouro Fino de 27.000m2. A Seplag entende que a doação da

área  remanescente  é  conveniente  e  oportuna  por  impulsionar  o  desenvolvimento

industrial e econômico da região.
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O Prefeito Municipal de Ouro Fino, por seu turno, informa que a doação do referido

imóvel é o principal anseio da administração municipal no que se refere à política de

desenvolvimento  econômico,  tendo  em  vista  que  a  área  será  utilizada  para  a

implantação de distrito industrial, gerando emprego e renda para a região.

Diante  dessas  considerações,  não  há  óbice  à  alienação  do  referido  imóvel  ao

Município de Ouro Fino.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.681/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  Gustavo Perrella,  relator  -  Luiz Henrique - Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.788/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.788/2012

determina o registro prévio e obrigatório  das pessoas autorizadas a ingressar  nos

estabelecimentos públicos e privados de ensino do Estado de Minas Gerais, na forma

que menciona.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/2/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Ciência e Tecnologia e Segurança

Pública para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme estabelece o art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  3.788/2013  determina  o  registro  prévio  e  obrigatório  das

pessoas autorizadas a ingressar nos estabelecimentos públicos e privados de ensino

do Estado de Minas Gerais.

O objetivo dessa medida, nos termos da justificativa apresentada pelo autor, é evitar

o  ingresso  de  pessoas  estranhas  ao  ambiente  escolar  e,  desse  modo,  impedir
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episódios de violência como o ocorrido na Escola Municipal Tasso da Silveira, em

Realengo, na cidade do Rio de Janeiro.

O projeto de lei em análise propõe um procedimento que, em resumo, consiste no

registro dos pais, responsáveis legais e demais pessoas autorizadas a ingressar no

estabelecimento de ensino para tratar de assuntos de interesse do aluno matriculado.

Ainda  conforme  o  referido  projeto  de  lei,  tais  informações  seriam  colhidas  no

momento da matrícula e ficariam acessíveis aos servidores encarregados do controle

do ingresso de pessoas no estabelecimento.

No tocante à competência para tratar da matéria, a primeira dúvida que se coloca

diz respeito à competência do Estado para estatuir normas de funcionamento para

estabelecimentos de ensino que não incluídos no seu sistema de ensino. Compõem o

sistema estadual de ensino, nos termos do art. 17 da Lei nº 9.394, de 20/12/1996 (Lei

de Diretrizes e Bases da Educação - LDB), os estabelecimentos públicos de ensino,

assim como os estabelecimentos privados de ensino fundamental e médio.

Ocorre que o texto do projeto de lei em análise determina, em seus arts. 1º e 3º,

que, além dos estabelecimentos integrantes do sistema estadual de ensino, também

os estabelecimentos que compõem os sistemas federal e municipal de ensino devem

observar suas normas. A menção aos estabelecimentos municipais é expressa no art.

3º. Quanto aos estabelecimentos federais, também eles são incluídos no disposto em

razão de imprecisão terminológica do texto do art. 1º “Todas as escolas de níveis

médio  e  fundamental  da  rede  de  ensino  pública  e  privada  do  Estado  de  Minas

Gerais...”.  Portanto,  o  texto  alcança  as  escolas  públicas  federais  de  ensino

fundamental e médio, bem como as escolas de aplicação e as escolas técnicas.

Estivesse a norma dispondo sobre ensino, tal alcance não seria permitido a uma lei

estadual.  Todavia,  o  objeto  da  lei  é  instituir  procedimento  que  visa  acautelar  a

segurança das pessoas que estão em escolas e não propriamente a atividade de

ensino.

A segurança é direito fundamental enunciado no "caput" do art. 6º da Constituição

da República. Ainda nos termos de seu art.  144,  a segurança constitui  “dever  do

Estado,  direito  e  responsabilidade  de  todos”,  especialmente  de  órgãos  estaduais

como a Polícia Civil e a Polícia Militar.
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Assim, sob o prisma jurídico-constitucional, o Estado está, com base no disposto no

art.  25  da  Constituição  Federal,  habilitado  a  legislar  sobre  segurança  pública.

Segundo o § 1º de tal artigo, aos Estados é dado legislar sobre tudo quanto não lhes

seja vedado pela Lei Maior.

No tocante à reserva de iniciativa para deflagrar o processo legislativo, esta não é

obstáculo para que a matéria contida na proposição seja apreciada por esta Casa

Legislativa. Isso porque o cerne da proposição, a instituição de prévia identificação

das pessoas autorizadas a ingressar em estabelecimento de ensino, não coincide

com as matérias que constam do rol do inciso III do art. 66 da Constituição do Estado

de Minas Gerais.

Todavia,  além  das  regras  relativas  à  reserva  de  iniciativa,  o  modo  pelo  qual  a

proposta  é  formulada deve refletir  o  princípio  da  separação  e  harmonia  entre  os

Poderes do Estado.  O detalhamento minudente do procedimento proposto para a

identificação das pessoas autorizadas a ingressar em estabelecimento de ensino vai

além da competência do Poder Legislativo e restringe, injustificadamente, o campo de

decisão da função administrativa.

Já  decidiu  o  Supremo  Tribunal  Federal  que  ofende  o  princípio  da  reserva  de

administração, decorrência do princípio da Separação de Poderes (disposto no art. 2º

da Constituição da República), o ato normativo emanado do Poder Legislativo, fruto

de iniciativa parlamentar, que suprime a margem de apreciação do Chefe do Poder

Executivo na condução da administração pública. (ADI 3343, Relator p/ o Acórdão:

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 1º/9/2011, DJE 21-11-2011.)

Portanto, nesse particular, necessário excluir do texto do projeto de lei em análise

aquelas normas que, seja pelo princípio da subsidiariedade, seja pela especificidade

dos  seus  comandos,  caberiam  com  mais  propriedade  em  regulamentos

administrativos. A supressão de alguns dispositivos do projeto de lei, ao contrário de

prejudicar  a  eficácia  da  futura  lei,  representará  maior  liberdade  para  a  eficiente

estruturação do procedimento que se pretende implantar.

No tocante aos níveis de ensino nos quais deve haver o controle de entrada, o

projeto de lei em análise menciona os níveis fundamental e médio. Nesse particular,

desde logo já é possível observar que os motivos que orientam o controle de ingresso
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em  tais  estabelecimentos  aplicam-se  também,  com  maior  ênfase,  aos

estabelecimentos  de  ensino  infantil.  Portanto,  sem  entrar  em  análise  de  mérito,

revela-se mais adequada a menção à educação básica.

Assim, com a finalidade de aperfeiçoar o texto apresentado em vista dos aspectos

já abordados, entendemos ser pertinente a apresentação, ao final deste parecer, do

Substitutivo nº 1.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei nº 3.788/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Determina  o  registro  prévio  das  pessoas  autorizadas  a  ingressar  nos

estabelecimentos públicos e privados de ensino do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Todas as escolas de níveis médio e fundamental da rede de ensino pública

e privada do Estado de Minas Gerais ficam obrigadas a manter registro contendo os

nomes das pessoas autorizadas a ingressar nos estabelecimentos de ensino.

Parágrafo  único  -  É  obrigatória  a  identificação  e  o  cadastramento  das  pessoas

autorizadas a ingressar em estabelecimentos de ensino.

Art.  2º  -  As  instituições educacionais  terão um prazo de dois  anos  a  contar  da

publicação desta lei para se ajustarem às disposições legais nela determinadas.

Art. 3º -- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo Perrella -

Duilio de Castro - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO DO PROJETO DE LEI Nº 3.948/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.948/2013, dispõe sobre

os  requisitos  e  procedimentos  para  a  absorção  das  fundações  educacionais  de

ensino superior associadas à Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG, de
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que trata o inciso I do § 2º do art. 129 do ADCT da Constituição do Estado de Minas

Gerais e dá outras providências.

Publicado  no  "Diário  do  Legislativo"  de  12/4/2013,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, Educação Ciência e Tecnologia e Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188  do  Regimento

Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  estabelece  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado regimento.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em análise  dispõe sobre  o  procedimento para a  absorção das

fundações educacionais de ensino superior associadas à Universidade do Estado de

Minas Gerais - UEMG. Tais fundações foram criadas por iniciativa do próprio Estado

de Minas Gerais nas décadas de 1960 e 1970 e constituem o que a doutrina do

direito administrativo denomina de fundações públicas de direito privado. A absorção

de tais entidades está prevista no inciso I do § 1º do art. 82 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado - ADCT desde a promulgação

desta; todavia, em virtude de obstáculos de ordem financeira e administrativa, não se

concretizou até o momento.

Nos termos da mensagem encaminhada pelo Governador do Estado, a absorção

dessas  fundações  educacionais  contribuirá  para  a  concretização  das  finalidades

primordiais  da  UEMG,  quais  sejam  a  produção  e  a  difusão  do  conhecimento,  a

análise científica dos problemas e das potencialidades do Estado, a construção de

referenciais  críticos  e  embasamentos  acadêmicos  para  o  desenvolvimento  das

ciências,  da  tecnologia,  das  artes  e  do  pensamento  humanístico  nas  diferentes

regiões do Estado, respeitadas as suas peculiaridades culturais e ambientais.

A mensagem  encaminhada  pelo  Governador  do  Estado  também  registra  que  a

absorção das referidas fundações educacionais pela UEMG possibilitará a adequada

avaliação da oferta dos cursos, bem como a melhoria de sua gestão. Ademais, após a

conclusão  dos  procedimentos  de  absorção  das  fundações  associadas,  a  UEMG

ocupará o posto de terceira maior universidade do Estado de Minas Gerais.
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As fundações associadas à UEMG são a Fundação de Ensino Superior do Vale do

Jequitinhonha, do Município de Diamantina, de que trata a Lei nº 4.059, de 31/12/65;

a Fundação Cultural de Campanha da Princesa, do Município de Campanha, de que

trata a Lei nº 4.088, de 11/3/66; a Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras

de Carangola, de que trata a Lei nº 5.454, de 10/6/70; a Fundação de Ensino Superior

de Divinópolis, de que trata a Lei nº 3.503, de 4/11/65, e a Lei nº 4.000, de 27/12/65; a

Fundação de Ensino Superior de Passos, de que trata a Lei nº 2.933, de 6/11/63; e a

Fundação Educacional de Ituiutaba, de que tratam a Lei nº 2914, de 30/10/63, e a Lei

nº 6.143, de 1º/10/73.

Desde  a  constituinte  mineira  já  se  planejava  a  incorporação  das  fundações

educacionais, constituídas sob a égide do direito privado, como um dos pilares de

construção da UEMG. Com esse propósito, o § 1º do art. 82 do ADCT facultou às

referidas fundações que optassem pela absorção como unidades da UEMG ou pela

extinção de seus vínculos com o Poder Público Estadual. Assim, nos termos do §2º

do mesmo dispositivo, o Estado deveria transformar em fundações públicas todas as

fundações educacionais que não se manifestassem expressamente pela extinção dos

vínculos com o Poder Público Estadual.

A  Lei  nº  11.539,  de  22/7/94  organizou  a  UEMG  a  partir  da  incorporação  de

entidades  localizadas  em  Belo  Horizonte  (Fundação  Mineira  de  Arte  Aleijadinho  -

FUMA, Fundação Escola Guignard, Curso de Pedagogia do Instituto de Educação de

Minas Gerais e Serviço de Orientação e Seleção Profissional - SOSP).

Por outro lado, a despeito da previsão constitucional, a absorção das fundações

educacionais localizadas no interior do Estado não se concretizou. A mesma Lei nº

11.539/1994,  para  solucionar  a  dúvida  relativa  ao  status  jurídico  das  referidas

entidades, estabeleceu que as fundações que optaram pela absorção, nos termos do

inciso I do § 1º do art. 82 do ADCT, permaneceriam na condição de agregadas até a

sua posterior absorção, o que se daria à razão de uma entidade por quadrimestre.

Como a  absorção  não se  realizou,  a  provisoriedade da situação de “agregada”

revelou-se  inadequada  e,  desse  modo,  posteriormente,  foi  adotado  o  chamado

sistema de associação.  Esse sistema está  expresso no art.  9º  da  Lei  18.384,  de

15/09/2009, que tem a seguinte redação:
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"Art. 9º - A UEMG e as fundações associadas nos termos do art. 129 do Ato das

Disposições  Constitucionais  Transitórias  da  Constituição  do  Estado  manterão

programas de cooperação mútua com vistas ao desenvolvimento do ensino superior

no Estado, mantida a autonomia administrativa, financeira, patrimonial e acadêmico-

pedagógica da UEMG e das fundações e respeitados os vínculos aos respectivos

sistemas de ensino.

§ 1º São instituições associadas à UEMG:

I - a Fundação de Ensino Superior de Divinópolis ;

II - a Fundação de Ensino Superior de Passos;

III  -  a Fundação de Ensino Superior  do Vale do Jequitinhonha, do Município de

Diamantina ;

IV - a Fundação Cultural de Campanha da Princesa, do Município de Campanha;

V - a Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola ; e

VI - a Fundação Educacional de Ituiutaba.

§  2º  Outras  fundações  educacionais  de  ensino  superior  poderão  associar-se  à

UEMG, mediante decreto do Governador do Estado, nos termos do § 1º do art. 129

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

§  3º  As  fundações  associadas  poderão  participar  do  Conselho  Universitário  da

UEMG, na forma do estatuto e do regimento geral.

§ 4º As fundações associadas poderão utilizar a logomarca da UEMG, nos termos

do regulamento desta Lei, informando a sua condição de associadas.

§ 5º Os diplomas expedidos pelas fundações associadas poderão ser assinados em

conjunto com a UEMG, nos termos do regulamento desta Lei.

§  6º  A UEMG poderá  firmar  parcerias  com as fundações  associadas visando à

adoção do sistema de ensino a distância, nos termos do regulamento desta Lei".

O  referido  sistema  associativo  pode  ser  compreendido  como  um  estágio

intermediário no caminho da absorção e se caracteriza pela efetiva aproximação das

fundações educacionais à missão e à gestão da UEMG, notadamente quanto a apoio

financeiro, estímulo à pesquisa, melhoria de bibliotecas e laboratórios, programas de

capacitação docente e assistência ao estudante.

A principal diferença entre o referido sistema associativo e o estágio definitivo que
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será estabelecido com a aprovação do projeto de lei  em análise é a extinção da

personalidade jurídica das fundações educacionais absorvidas. Realiza-se, enfim, o

propósito  original  da  Constituição  mineira  no  sentido  de  absorver  as  fundações

educacionais e fortalecer a UEMG.

O registro desses fatos é importante para que se possa compreender a absorção

das  fundações  educacionais  associadas  como uma medida  coerente  com nossas

diretrizes constitucionais e com a evolução institucional das instituições envolvidas.

Por fim, mostra-se necessária a introdução de alguns ajustes à redação do projeto

de lei  encaminhado pelo  Governador  do  Estado para  adequar  sua terminologia e

tornar mais nítido seu propósito.

Entre tais modificações, a mais relevante é a supressão do dispositivo que constava

no art. 9º do projeto de lei original. O dispositivo em questão autorizava a instituição

de subvenção social a favor das fundações educacionais associadas, norma que já

existe no art.  23 da Lei nº 11.539, de1994. Portanto, como não continha inovação,

revela-se  inapropriada  nova  disposição  legislativa  sobre  a  matéria.  Pelo  mesmo

motivo, não será revogado o art.  23 da Lei  nº  11.539, de1994, como propunha a

redação do art. 15 do projeto de lei original.

Em  virtude  das  diversas  alterações  promovidas,  entendemos  ser  pertinente  a

apresentação do Substitutivo nº 1, nos termos que constam na conclusão.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei nº 3.948/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  a  absorção  das  fundações  educacionais  de  ensino  superior

associadas à Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg -, de que trata o inciso

I  do  §  2º  do  art.  129  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  da

Constituição do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As fundações educacionais de ensino superior associadas à Universidade

do Estado de Minas Gerais - Uemg - devem cumprir o procedimento previsto nesta lei
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para serem absorvidas pela Universidade, nos termos do inciso I do § 2º do art. 129

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Parágrafo único -  Para os efeitos  desta lei,  os  termos fundação educacional  de

ensino superior associada e fundação associada se equivalem.

Art. 2º - Para os fins desta lei, considera-se:

I  -  fundação  educacional  de  ensino  superior  associada  a  entidade  de  ensino

superior  da  espécie  fundação  pública  de  natureza  privada,  instituída  pelo  poder

público estadual anteriormente à Constituição do Estado de 1989 e elencada no § 1º

do art. 9º da Lei nº 18.384, de 15 de setembro de 2009, que optou por permanecer

vinculada à Uemg até sua integral absorção e consequente extinção, nos termos do

inciso I  do § 1º  do art.  82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição do Estado;

II  -  absorção  a  incorporação  integral  e  definitiva  das  fundações  associadas,

mediante o repasse para a Uemg de todos os seus direitos e obrigações, exceto as

referidas  no  inciso  II  do  art.  10  desta  lei,  com  a  subsequente  extinção  da

personalidade jurídica fundacional.

Art.  3º  -  A fundação  associada  encaminhará  à  Reitoria  da  Uemg os  seguintes

documentos:

I - laudo de avaliação dos bens móveis e imóveis da entidade;

II - relação de ativos e passivos;

III - parecer do Ministério Público estadual, por meio da sua curadoria de fundações,

para as entidades educacionais a ele vinculadas, ou comprovante de solicitação da

sua emissão, caso ainda não tenha sido exarado;

IV - relação dos cursos a serem absorvidos, com a indicação dos respectivos atos

autorizativos e de reconhecimento;

V  -  relatório  contendo  a  situação  do  corpo  discente  da  fundação  associada,

discriminada por período e curso, a evolução das matrículas e o número de vagas,

bem  como  a  situação  do  corpo  docente  e  dos  demais  trabalhadores,  com  as

informações relativas à relação de trabalho;

Parágrafo  único  -  Os  documentos  especificados  neste  artigo  deverão  ser

encaminhados à Reitoria da Uemg no prazo de sessenta dias contados da data de
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publicação desta lei, sob pena de responsabilização do gestor, nos termos do art. 14

desta lei.

Art. 4º - Compete à Uemg receber e processar os documentos previstos no art. 3º,

bem  como encaminhar  os  processos  administrativos  de  absorção  das  fundações

associadas, devidamente autuados, ao Conselho Estadual de Educação - CEE -, para

parecer e posterior  análise e homologação pelo Secretário  de Estado de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior.

Art. 5º - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a Secretaria de Estado

de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior poderão solicitar à Controladoria-Geral do

Estado - CGE - a designação de comissão para proceder à auditoria nos sistemas

contábil,  financeiro,  de  pessoal,  administrativo  e  operacional  das  fundações

associadas.

Art.  6º  -  Até  que  se  implemente  a  absorção  de  que  trata  esta  lei,  a  fundação

associada fica sujeita à fiscalização do Estado, que poderá designar curador especial

para o acompanhamento dos processos.

Art.  7º  -  O  Governador  do  Estado  declarará  absorvida  a  fundação  educacional

associada à Uemg, por meio de decreto específico para cada uma das entidades,

após  a  homologação  pelo  Secretário  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino

Superior.

Parágrafo único - As fundações serão extintas a partir da publicação do decreto a

que se refere o “caput”.

Art.  8º  -  Os  alunos  regularmente  matriculados  em  fundação  associada  ficam

automaticamente transferidos para a Uemg na data da publicação do decreto que

declarar absorvida a entidade.

Art. 9º - Fica autorizada a contratação de pessoal por tempo determinado, em razão

de excepcional interesse público, para manutenção de serviço público essencial nas

unidades da Uemg resultantes da absorção de que trata esta lei, nos termos do inciso

V do art. 2º da Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009.

§ 1º - A contratação de pessoal docente, em razão de excepcional interesse público,

para manutenção de serviço público essencial educacional nas unidades da Uemg

resultantes da absorção de que trata esta lei será feita nos termos do art. 10 da Lei nº
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10.254, de 20 de julho de 1990.

§ 2º - A Uemg promoverá os estudos necessários à realização de concurso público

para o atendimento da demanda de pessoal decorrente do processo de absorção das

fundações  associadas,  no  prazo  de  cento  e  vinte  dias  contados  da  data  da

declaração de absorção.

Art. 10 - O patrimônio da fundação associada, após a publicação do decreto a que

se refere o art. 7º, será transferido da seguinte forma:

I  -  os  ativos,  à Uemg, observada a legislação vigente  e independentemente  de

qualquer indenização;

II - o passivo, ao Estado de Minas Gerais, mediante lei específica.

Art. 11 - Declarada a absorção da fundação associada, a Uemg passa a sucedê-la

legalmente para todos os fins, exceto quanto ao disposto no inciso II do art. 10 desta

lei.

Art.  12  -  A ordem de absorção das fundações associadas observará,  além dos

prazos  previstos  nos  incisos  I  e  II  do  art.  13  desta  lei,  o  interesse  público,  a

disponibilidade orçamentária e critérios técnicos, dando-se prioridade às entidades

associadas com situação financeira menos favorável e com o menor quantitativo de

alunos, e terá em vista o desenvolvimento regional que norteia as ações da Uemg.

Art.  13  -  Cumpridos  os  requisitos  e  procedimentos  previstos  nesta lei,  o  Poder

Executivo tomará as  providências  necessárias  para a promulgação do decreto de

absorção nos seguintes prazos, a contar da data de publicação desta lei:

I - no prazo máximo de doze meses, para as fundações associadas elencadas nos

incisos III, IV e V do § 1º do art. 9º da Lei nº 18.384, de 2009;

II - no prazo máximo de dezoito meses, para as demais fundações associadas.

Art. 14 - O gestor de fundação educacional associada que descumprir o disposto

nesta  lei  ou  agir  de  forma  contrária  ao  interesse  público  será  responsabilizado

individualmente pelos danos causados à fundação, à Uemg ou ao Estado.

Art. 15 - A Fundação Helena Antipoff - FHA, instituída pela Lei nº 5.446, de 25 de

maio de 1970, e de que trata o art. 100 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de

2011, passa a ser subordinada pedagogicamente à UEMG, no que se refere às suas

competências relacionadas com o ensino superior, nos termos de regulamento.
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Art. 16 - Ficam revogados:

I - o art. 5º da Lei nº 10.323, de 20 de dezembro de 1990;

II - os arts. 20, 21 e 22 da Lei nº 11.539, de 22 de julho de 1994.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gustavo Perrella - Duilio de

Castro - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.793/2012*

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.793/2012, de autoria do Deputado  Antonio Lerin, que dá a

denominação  de  Escola  Estadual  Professora  Neide  Oliveira  Gomes  à  Escola

Estadual  Residencial  2000,  localizada no Município  de  Uberaba,  foi  aprovado em

turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Tendo em vista a anexação do Projeto de Lei n° 2.859/2012, do Governador do

Estado, à matéria em comento, esta Comissão decidiu dar nova redação ao art. 1° do

projeto.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.793/2012

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no

Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Professora  Neide  Oliveira  Gomes  a

escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  localizada  na  Av.  Dra.  Maria

Teresinha Rocha, n° 600, Bairro Residencial 2000, no Município de Uberaba.

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

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Tiago Ulisses.
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* - Republicado em virtude de incorreções verificadas na edição de 16/5/2013, nas

págs. 45 e 46.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 22/5/2013, a seguinte comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que notifica o falecimento da Sra. Benedita

Ferreira Rodrigues, ocorrido em 21/5/2013, em São Paulo (SP). (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 25 DE MAIO DE 2013

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 23/5/2013

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Ana Maria Resende - Arlen Santiago - Bosco - Cabo Júlio - Dalmo

Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Fábio Cherem - Glaycon Franco - Gustavo Valadares -

Hélio Gomes - Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira -

Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Tiago Ulisses.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 11ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 20/5/2013

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Arlen Santiago - Entrega de placa - Palavras do Sr. Márcio Utsch - Exibição de vídeo -

Palavras do Sr. Presidente - Apresentação musical - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dinis  Pinheiro -  Arlen Santiago -  Carlos Pimenta -  Jayro Lessa -  Tadeu Martins

Leite.
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Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  20h15min,  declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

Ata

- O Deputado Tadeu Martins Leite, 2º-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Alpargatas pela instalação, em

Montes Claros, da sua nova fábrica.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Márcio Utsch,

Diretor-Presidente da Alpargatas; e Deputado Gil  Pereira, Secretário de Estado de

Desenvolvimento  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri  e  do  Norte  de  Minas,

representando  o  Governador  do  Estado,  Antonio  Anastasia;  a  Exma.  Sra.

Desembargadora Márcia Maria Milanez, representando o Tribunal  de Justiça; e os

Exmos.  Srs.  Ruy Muniz,  Prefeito  Municipal  de Montes  Claros; Vereador  Delegado

Edson Moreira, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; e Deputados

Arlen  Santigo  e  Jayro  Lessa,  coautores  do  requerimento  que  deu origem  a  esta

homenagem.

Registro de Presença

O locutor  -  Gostaríamos  de registrar  a presença do Exmo. Sr.  Adauto  Marques

Batista,  Presidente  da  Fiemg Regional  Norte,  representando  o  Presidente  Fiemg,

Olavo Machado Júnior; da Exma. Sra. Vilma Diniz,  Prefeita Municipal de Morro do

Pilar; dos Exmos. Srs. Jânio Gomes Lemos, Presidente do Sindicato da Indústria de

Calçados  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Roberto  Luciano  Fagundes,  Presidente  da

Associação Comercial e Empresarial de Minas - ACMinas -; Hans Kampik, ex-Cônsul

Honorário da Alemanha; Reinaldo Guimarães,  Prefeito  Municipal  de Conceição do

Mato Dentro; Sérgio Cavalieri, Presidente da Associação de Dirigentes Cristãos de

Empresa do Brasil; Getúlio Gontijo, representando o Vereador Professor Wendel; e
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Carlúcio  Leite,  Prefeito  Municipal  de  Mirabela  e  Presidente  da  Associação  dos

Municípios  da  Área  Mineira  da  Sudene  -  Amams  -;  Exma.  Sra.  Mônica  Neves

Cordeiro, Presidente do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - Indi

-; e dos Exmos. Srs. Edilson Carlos Torquato, Presidente da Associação Comercial,

Industrial e de Serviços de Montes Claros; e José Carlos de Mattos, Presidente da

Gasmig.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

pelo violinista Marcelo Nébias e pelo tecladista Nílson Novaes.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Arlen Santiago

Exmo.  Deputado Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas

Gerais; Exmo. Sr. Gil Pereira, Secretário de Estado de Desenvolvimento dos Vales do

Jequitinhonha  e  Mucuri  e  do  Norte  de  Minas;  caro  amigo  Márcio  Utsch,  Diretor-

Presidente da Alpargatas - saudamos todos os 20 mil funcionários dessa poderosa

empresa e também o caro amigo Rui Porto, que tão bem nos recebeu na quarta-feira

próxima passada -; Exmo. Sr. Ruy Muniz, Prefeito de Montes Claros; Exmo. amigo

Deputado Jayro Lessa, grande empresário, grande político que, realmente, escreve o

seu nome nos anais da história de Minas Gerais na luta pela geração de emprego,

pessoa que nos deu essa ideia e coautor do requerimento que deu origem a esta

reunião;  Exmo.  Vereador  Delegado  Edson  Moreira,  neste  ato  representando  a

Câmara Municipal deste Município; Exma. Desembargadora Márcia Maria Milanez,

representando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e que estará aqui, no dia 6 de

junho,  juntamente  com  outros  Desembargadores,  quando  instalaremos  a  Frente

Parlamentar  de  Defesa da Magistratura;  Carlúcio  Mendes,  Prefeito  de  Mirabela  e

Presidente  da  Amams;  Maurício  Sérgio  Souza  e  Silva,  caro  Presidente  da

Convenorte, que, junto com seus companheiros maçons, tem feito grande trabalho

pelo Norte de Minas; Hélio Machado, Presidente da CDL de Montes Claros; amigo

Sérgio  Cavalieri,  Presidente  da  Associação  de  Empresários  Cristãos;  Waldomiro

Barbosa, Venerável da Loja Maçônica Estrela do Norte; amigo Paulo Elmo Pinheiro,

Venerável  da  Loja  Maçônica  Deus  é  Liberdade;  Reinaldo  Landulfo  Teixeira,  ex-



1492
____________________________________________________________________________

Prefeito de Capitão Enéas; amigo Edilson Torquato, Presidente da ACI; Secretários

Municipais  de  Montes  Claros,  Ariovaldo  Melo,  de  Desenvolvimento  Econômico;

Guilherme  Veloso,  de  Ciência  e  Tecnologia;  Melquíades  Ferreira,  de  Serviços

Urbanos e representante do Crea de Montes Claros; caro amigo Adauto Marques,

representando o  Presidente  da  Fiemg;  jornalista  Theodomiro  Paulino,  do  “Gazeta

Norte  Mineira”;  caro amigo Eujácio,  do  jornal  “Edição do Brasil”;  Aldecir  Xavier  e

Girleno Alencar, jornalistas de Montes Claros, nas pessoas de quem saúdo a todos;

amigo  Agnaldo  Mascarenhas,  Subsecretário  de  Assuntos  Municipais;  caros

Deputados Carlos Pimenta e Luiz Tadeu Leite, o mais jovem Deputado desta Casa,

que, junto com seu pai, desenvolveu esforços para que essa empresa pudesse se

instalar hoje na nossa cidade de Montes Claros.

Prezados senhores e senhoras, a construção de um país e a formação de um povo

se dá passo a passo, em um caminhar arrítmico, ora a passos largos, ora lentos e,

em outros momentos, com uma estagnação preocupante e até frustrante.

Nós, mineiros do Norte e do Nordeste do Estado, conhecemos bem todos esses

ritmos. Já vivenciamos todos, a começar pelo pior deles, que é o da quase letargia,

tanto econômica quanto social. Esta terra já viu partir, ao longo dos anos, milhares de

seus filhos em busca de oportunidades que lá não lhes eram oferecidas. Muitos se

foram em busca da sobrevivência, do mínimo que a dignidade humana exige. Mas,

para não faltarmos com a verdade e fugirmos das lamentações que a nada conduz, é

importante  lembrar  também  da  euforia  da  década  de  70,  quando  a  região,

especialmente Montes Claros, viveu a fase do embriagante otimismo do crescimento

ímpar, impulsionado pelos incentivos da Sudene. Vivenciamos, porém, e a distância

no tempo nos permite uma análise sem paixões, momentos de irresponsabilidade no

uso do dinheiro público, posto que subsidiado naquela época.

Ao final, restaram vários, muitos esqueletos de projetos e uma enorme massa falida

de  empresas  aventureiras,  mas  ficaram  ativos  fundamentais:  grandes  empresas

como a Nestlé, a Coteminas, o Novo Nordisk, que antes era a Biobrás, levada pelo

amigo Walfrido dos Mares Guia, a Usina de Biodiesel Darcy Ribeiro, da Petrobras, e a

Matsulfur, fábrica de cimento de Montes Claros, que se consolidaram e são líderes

em seus segmentos. E, tão importante quanto uma enorme vontade do nosso povo
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de crescer, de se preparar para o futuro e de se capacitar para fazer a sua própria

história, vencemos!

Hoje  nossa  região,  com  destaque  para  Montes  Claros,  revive  uma  fase  de

desenvolvimento de seu potencial econômico, notadamente de seu parque industrial;

desta vez, porém, sem sofreguidão e sem atropelos. Já não corremos. Caminhamos,

mas a passo firme, com a direção de quem sabe onde quer chegar.

Caro Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, nosso crescimento atual é consequência

de um longo aprendizado, de uma serena preparação em que valorizamos nosso

potencial. O novo “boom” vivido por Montes Claros não está baseado mais apenas

em incentivos, em dinheiro fácil e barato. Não estávamos preparados para colher os

frutos dos incentivos fáceis. Pouco tínhamos a oferecer. A experiência bem-sucedida

apenas em parte não abateu o ânimo desse povo, mas serviu como estímulo. Nesses

anos nossa região mudou muito.

Vejam Montes Claros. O Prefeito Ruy Muniz conhece bem essa área, que soube se

transformar em um grande centro educacional do Estado, com escolas do mais alto

nível,  capazes  de  formar  mão  de  obra  de  alta  qualidade  para  atender  às

necessidades  dos  mais  diferentes  segmentos  econômicos.  Indústrias  de  alta

tecnologia,  como as que se estão instalando em nossa região,  precisam de bons

profissionais e de uma infraestrutura que sustentem suas operações. Hoje temos tudo

isso e ainda uma política séria de incentivos e de apoio do governo estadual  em

especial.

Foram anos de preparação, e os frutos começam a ser colhidos. Esta solenidade,

proposta  por  mim  e  pelo  companheiro  Jayro  Lessa,  e  prontamente  acolhida,  em

unanimidade, pelos demais companheiros Deputados, destina-se a comemorar um

dos  resultados  desse  esforço.  Nossa  homenageada,  hoje,  é  a  Alpargatas,  uma

empresa mais do que centenária, líder do setor de calçados na América Latina, com

uma receita líquida de R$3.000.000.000,00 anuais e que opera com 11 fábricas no

Brasil e na Argentina e se espalha por dezenas de países.

Entre  tantos  outros  locais  oferecidos,  a  Alpargatas  escolheu  Montes  Claros  -

agradecemos ao Márcio Utsch - para implantar uma nova unidade de produção de

seu  artigo  mais  famoso:  as  sandálias  Havaianas,  a  marca  brasileira  de  maior
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expressão internacional.  Quem aqui  nunca usou uma Havaianas? Difícil  achar,  no

Brasil, quem nunca tenha calçado uma.

Além das Havaianas,  a  Alpargatas  possui  grandes marcas como Dupé,  Topper,

Rainha, Sete Léguas, Meggashop e Timberland, que, não duvidem, um dia também

serão produzidas em Montes Claros. Que isso,  meu caro Márcio Utsch, não seja

entendido como uma intimação, uma pressão. É tão somente a certeza do sucesso

que vocês garantem a essa grande Alpargatas e do sucesso da nova fábrica, sucesso

que em pouco tempo determinará uma expansão, visto que a diretoria da Alpargatas,

por  intermédio  do  Márcio  Utsch,  além  de  construir  essa  empresa,  já  deixou  a

terraplanagem pronta com mais de 260.000m² para futura expansão, brevemente.

Digo isso por ter absoluta confiança na capacidade dos mineiros de apresentarem

resultados.  E você sabe muito bem disso,  Márcio.  Aliás,  você é um exemplo.  Do

primeiro desafio que enfrentou na vida, lembre-se, o de descobrir palavras difíceis

nos dicionários, já se vão muitos anos e muitas vitórias. O dicionário dado pelo Pe.

Isaías, impressionado com seu interesse pelas palavras, foi, com certeza, o primeiro

reconhecimento ao seu esforço e capacidade.  Tenacidade e obstinação,  dizem os

mais  próximos  de  você,  são  características  marcantes  de  sua  vida  pessoal  e

profissional.  O menino que deixou a roça,  onde seus pais,  Joaquim e D.  Aurélia,

moravam com os nove filhos, para vir estudar na casa da D. Inhalina, sua tia-avó,

cercado pelo carinho da Mãe Preta, rompeu as barreiras das serras de Conceição do

Mato Dentro para se tornar cidadão do mundo.

Os bancos do Grupo Escolar Daniel de Carvalho e do Ginásio São Francisco, em

Conceição, o prepararam para a vida. Uma vida de desafios que você iniciou como

trocador de ônibus, passando pelo comércio e chegando à Presidência de uma das

maiores multinacionais brasileiras, que você, com competência e visão empresarial,

ajudou a salvar da falência numa difícil fase.

Amigos  seus,  como  Joaquim  Duarte,  que  aqui  representa  o  Senador  Clésio

Andrade,  e vários  outros,  nos têm falado sobre sua vida.  Do seu sucesso,  todos

sabemos. A parte que começou aí, acho que poucos ainda sabem. Desculpe-me, meu

prezado Márcio Utsch,  se,  num momento  de  homenagem a uma pessoa jurídica,

permito-me falar de sua vida pessoal. Recordar parte de seu esforço é uma forma de
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relembrar uma verdade de que, muitas vezes, nos esquecemos.

As empresas são feitas pelos homens, e as amizades são construídas através da

vida. Este Estado, caro Deputado Dinis Pinheiro, que você ajuda tanto a crescer, vive

um novo momento após o governo do mineiro Aécio Neves, grande brasileiro que

conseguiu, com capacidade, amizade e muito trabalho, fazer com que Minas Gerais

hoje seja toda interligada e com que o Norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha e o

Mucuri estejam preparados para receber empresas do porte da do Márcio Utsch. O

Governador Anastasia, que tem um carinho especial por Montes Claros e pelo Norte

de Minas, foi,  sem dúvida nenhuma, a mola mestra para convencer o Márcio e a

Alpargatas a implantar uma unidade em Montes Claros.

As empresas são feitas pelos homens. Mais importante do que o ritmo dos motores

é o pulsar dos corações. O progresso é feito pelo homem e só existe se beneficiar o

homem. Parceiros nessa empreitada, caro Utsch, não lhe faltarão. A lealdade, como

sabe, é a marca dos mineiros. Tantos mineiros montes-clarenses se deslocaram de lá

até aqui para dizer a você que Montes Claros se sente muito alegre por receber essa

importante fábrica. Queremos muito bem a você, ao Rui e a todos da Alpargatas,

essa família de 20 mil funcionários diretos.

Temos a convicção de que o governo de Minas vai vencer as dificuldades que o

governo federal tenta impor a todos os mineiros. Com a parceria do governo de Minas

e da Prefeitura Municipal, Minas vai conseguir resolver, em breve, o problema do Anel

Rodoviário, que vai ajudar o Estado a desenvolver-se e a exportar os seus produtos

para todo o mundo.

A todos que aqui estão e àqueles que, por meio da TV Assembleia, estão assistindo

a esta nossa homenagem a uma empresa que quer bem a Minas Gerais e a Montes

Claros o nosso muito obrigado. E, quanto a você, Márcio Utsch, queremos ver, quem

sabe  daqui  a  pouco,  o  anúncio  da  expansão  dessa  fábrica,  que  ora  começa  a

produzir os tão renomados produtos. Muito obrigado a todos.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis

Pinheiro, fará a entrega ao Diretor-Presidente da Alpargatas, Márcio Utsch, de placa

alusiva  a esta homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes  dizeres:
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“Fundada em 1907, a Alpargatas tem uma história marcada pelo empreendedorismo.

Líder do setor de calçados na América Latina, a empresa conta com um expressivo

número de fábricas e lojas no Brasil  e no exterior. A abertura de um novo parque

industrial  em  Montes  Claros,  com a  geração  de  milhares  de  empregos  diretos  e

indiretos, propulsionará a economia não apenas da Região Norte do Estado, mas de

todo o Brasil. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais rende justa homenagem à

Alpargatas  pela  implantação  de  sua  nova  unidade  fabril  em  Montes  Claros,

reconhecimento inequívoco das potencialidades do Estado”.

O Sr. Presidente - Por gentileza, gostaria de ter a companhia dos Deputados Jayro

Lessa e Arlen Santiago na entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Márcio Utsch

Boa noite. Confesso que fiquei emocionado por receber esta homenagem em nome

da Alpargatas, dos nossos 18 mil empregados, chegando a 20 mil  agora, com os

outros  2.250 que estão  prestes  a  serem  admitidos  na  nossa  unidade de Montes

Claros. De fato, fico bastante feliz e honrado por estar aqui. De alguma forma, quero

tentar representar a Alpargatas, o que não é fácil. Teremos 20 mil pessoas daqui a

pouco atuando em 86 países, sendo que temos operações próprias em 9 deles.

É muito interessante olhar a empresa de 2007 para cá. Começamos a produzir em

três  idiomas:  português,  inglês  e  espanhol.  Isso  demonstra  o  grau  de

internacionalização que estamos perseguindo. Daqui a pouco seremos globais,  se

Deus quiser.

Estão aqui comigo o Rui Porto, responsável pela área de comunicação, a Fernanda

Miguel  e  a  Cássia  Navarro,  que  vieram  participar  deste  evento  comigo  e  o

organizaram.

Cumprimento o Presidente da Casa,  Deputado Dinis Pinheiro, e lhe agradeço a

gentileza  da  recepção;  agradeço aos  Deputados  Arlen  Santiago e  Jayro  Lessa a

iniciativa da homenagem feita para a Alpargatas e para mim. Cumprimento ainda o Gil

Pereira, aqui  representando não somente o Nordeste,  mas também o Governador

Anastasia, que me ligou na sexta-feira, juntamente à Secretária Dorothea Werneck,

para dizer que estão viajando hoje para buscar mais empresas para Minas Gerais.
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Espero que tenham sucesso. Fiquei muito feliz e honrado com a ligação deles ao

explicarem o motivo pelo qual não poderiam estar presentes. Também cumprimento a

Desembargadora  Márcia  e  todas  as  pessoas  presentes,  meus  amigos,  minhas

amigas. Também se encontram aqui meus familiares, irmãos, irmãs, sobrinhas, os

familiares da Sílvia, minha querida mulher, que não está mais entre nós. Agradeço

muito a vocês todos por tudo isso.

A Alpargatas foi fundada em 1907 aqui no Brasil, tendo aberto o seu capital em

1913. Nunca mais o fechou. No dia 24 de abril  completamos 100 anos de capital

aberto.  Nesse período passamos por  várias  crises,  troca de moedas,  intempéries

sérias, guerras econômicas, séries tributárias. Mas a empresa cresceu bastante de lá

para cá e construiu um pouco o que na época era futuro e hoje é presente. Nos

últimos 10 anos de capital aberto, ou seja, de 2003 a 2013, a Alpargatas se valorizou

em 1.561%. Isso  significa que,  se você tivesse comprado uma ação da empresa

aplicando R$1,00, teria hoje R$1.561,00. No mesmo intervalo de tempo, a valorização

do Ibovespa, índice que mede a variação da Bolsa em termos pontuais, foi de 178%.

Isso mostra a pujança da Alpargatas, o time que temos, as pessoas brilhantes que

trabalham na empresa.  Enquanto  estou  aqui  falando,  muitos  estão trabalhando e

produzindo sandálias pelo Brasil afora, fazendo-nos crescer ainda mais.

Às  vezes  as  pessoas  confundem  a  Alpargatas,  a  Alpargatas  S.A.,  o  Grupo

Alpargatas. Mas a empresa é uma só: Alpargatas S.A., e o CNPJ é único. Há várias

marcas, todas da mesma companhia, que tenho a honra de presidir. Nossa principal

marca é a Havaianas, que representa cerca de 50% do nosso negócio. Ela partiu de

uma série que fez 50 anos no ano passado. Ela é de 1962. Nesse período, fez uma

história bonita. Depois, começou a perder valor em 1995, 1997, quando iniciamos a

fase de reconstrução da marca. Às vezes, recordar é viver.  O tempo passa muito

rápido.  Nos últimos 15 anos,  o mundo mudou bastante.  Se olharmos o mapa da

Europa, veremos quantos países desapareceram, quantos foram criados. Naquela

época, a propaganda era estrelada pelo Chico Anísio. Numa das últimas campanhas,

ele aparecia na mídia impressa, em revistas, com um revólver e a seguinte frase:

“Recusa  as  fajutas.  Legítimas,  só  Havaianas”.  Imaginem  uma  propaganda  com

revólver hoje. Certamente ela seria banida, e com justa razão. Não se faz isso mais.
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De fato, as coisas evoluíram muito. Naquela época, cantávamos “atirei  o pau no

gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou-se com o berro que o gato deu”.

Era uma covardia com o pobre do gato. Ensinávamos as pessoas que era “legal” ser

assim. De fato, evoluímos bastante na forma de fazer  e de pensar.  Essa foi uma

evolução muito prezada por nós na Alpargatas. De lá para cá, construímos a marca

Havaianas e adquirimos outra empresa, a Companhia Brasileira de Sandálias - CBS

-, a marca Dupé, completando um pilar de marcas, que são as marcas de calçados de

moda, representados por Havaianas e Dupé, que é uma marca de entrada.

O  segundo  pilar  de  sustentação  da  companhia,  em  termos  de  produto,  é

representado  pelas  marcas  de  artigos  esportivos.  Temos  Rainha  e  Topper,  duas

marcas muito tradicionais no Brasil. A Topper é mais focada no futebol, e a Rainha é

mais focada no passeio, chamado de “run active”, que é um esporte, uma forma de

caminhar e passar certo tempo curtindo a vida com a marca Rainha. Depois, temos a

Timberland, uma marca americana da qual temos a licença de produção, distribuição

e fabricação no Brasil, e a Mizuno, uma marca japonesa de tênis muito conhecida.

Temos a licença, relativa à América Latina inteira, desde o México até a Patagônia,

para produção local, distribuição e “marketing”. Até aí são dois pilares: Havaianas e

Dupé,  calçados  de  moda;  Rainha,  Topper,  Mizuno  e  Timberland,  um  pilar  de

sustentação de calçados e materiais esportivos.

Recentemente fizemos aquisição da Osklen, uma marca de luxo chamada de “new

look bryant”, um segmento diferente que se propaga a partir do Brasil. Não é uma

marca  de  luxo  como a  Gucci,  a  Dolce  &  Gabbana,  mas  é  uma  marca  que,  se

compararmos internacionalmente, parece-se com a Prada, que é uma marca de luxo,

mas de um produto que não aparece muito, que não tem muita lantejoula e brilho. É

uma marca muito internacionalizável, que tem uma grande participação de calçados

em seu bojo. São marcas importantes, são três grandes pilares.

Temos, como apoio, uma marca de calçados profissionais, que é a Sete Léguas. O

nosso maior comprador, o Ivan, está nos ouvindo. Temos também a nossa rede de

varejo “outlet”,  que é um “megashopping”, onde temos uma grande ferramenta de

utilização de risco.  Indústria  é  correr  risco,  lançar  moda  nova  e  produtos  novos.

Sempre que há um erro, quando um produto vende menos, quando não acertamos no
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modelo, o “megashopping” é nossa válvula de escape. Podemos, aí, sim, vender esse

produto controlando o movimento da marca para que não haja uma deterioração da

forma de vendê-lo. Portanto, evita que ele cause algum efeito nefasto na concepção

da marca e a mantém sob controle.

Já houve vários motivos para pensarmos muito no varejo, e hoje temos uma área

de varejo muito poderosa.  Temos hoje, aproximadamente -  porque crescemos em

todas semanas em torno de mais 10, 12 pontos de venda -, 600 lojas e um pouco

menos da metade no Hemisfério Norte.  São lojas no Reino Unido, na França, na

Itália, em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, na Argentina e no Brasil. Todas

essas lojas têm uma função muito importante, que é mostrar o posicionamento da

marca Havaianas. Essas lojas são o único lugar a que chegamos e conseguimos

encontrar todos os produtos Alpargatas. Fora isso, a participação delas, em termos de

negócio, é pequena. Somando todas elas, é menos do que 1% do nosso negócio,

mas há uma participação grande em termos de mostrar  o que são as marcas da

Alpargatas, especialmente, nesse caso, a marca Havaianas.

Há também as lojas da Timberland, lojas virtuais de todas as nossas marcas. Mas o

principal  mesmo no nosso negócio de varejo são as Lojas Havaianas e, agora,  a

Osklen, que tem uma rede de varejo muito consistente no Brasil, onde há um espaço

grande para expandir um pouco mais no exterior.

Quero dividir alguns números com vocês, porque são importantes. Como disse o

Deputado, no ano passado faturamos, em receita bruta, R$3.700.000.000,00. Digo

que é receita bruta porque a forma de tributação internacional é diferente da local,

portanto podemos ter os dois números, a receita bruta e a receita líquida, em torno

desse valor.

No ano passado nossa produção chegou ao recorde de mais ou menos 11 pares

por  segundo.  Não  armazenamos  produtos,  portanto  produzimos  11  pares  por

segundo e vendemos 11 pares por segundo, somando todas as nossas marcas. Se

incluirmos peças de vestuário, como as meias, e não somente os tênis, chegaremos a

quase 14 unidades  por  segundo.  A produção é  feita  24 horas  por  dia.  Enquanto

estamos falando aqui, mais produtos são produzidos, e temos que vendê-los.

Temos operação própria em nove países. Além do Brasil,  estamos presentes no
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Hemisfério Norte, com uma grande operação em Nova York, nos Estados Unidos, e

com  uma área  de  distribuição  em  Columbia  Ohio.  Na  Europa  temos  um  grande

escritório em Madri; uma área de distribuição em Marselha, na França; escritórios em

Londres, em Paris,  em Bolonha, em Madri e em Lisboa. Temos também lojas em

várias cidades como Roma, Milão, Valência e outras.

Além  disso,  na  Argentina  e  no  Uruguai,  temos  também  operações  próprias,

somando com o Brasil. Nos demais países onde estamos presentes, temos contratos

com distribuidores  locais.  Fora  do  Brasil  fazemos a  gestão  desses produtos  com

esses distribuidores.

A nossa  grande  distribuição  no  Brasil  é  feita  por  meio  do  segmento  atacado.

Geraldo Caixeta,  um dos grandes  distribuidores de Havaianas  pelo Brasil  afora e

nosso amigo querido, veio nos prestigiar no dia de hoje.

No ano passado, a nossa receita foi de 68% em reais e 32% em outras moedas,

especialmente dólar e euro - aliás, completando os 100% da nossa receita.

Quanto às fábricas que temos no Brasil e no exterior, basicamente a Argentina é um

polo  produtor muito forte.  Possuímos plantas  onde fazemos produção também na

China, no Vietnã e na Indonésia. No entanto não são ativos nossos, mas alugados

fora do Brasil. A nossa produção forte se encontra no Brasil, e agora está se iniciando

em Minas Gerais.

É importante também notar a quantidade de empresas e negócios que fizemos. De

2007 para  cá,  compramos  ou vendemos  17 empresas.  Na verdade,  vendemos  a

divisão Locomotiva, que era um pedaço da Alpargatas, as marcas Pampero e Palette.

Agora  compramos  a  Dupé,  a  nossa  antiga  mãe  que  originou  a  Alpargatas  na

Argentina  -  aliás,  um  tipo  de  incesto,  pois  a  compramos  de  volta  -  e  a  Osklen.

Obtivemos outras aquisições na Europa e nos EUA. Assim ocorreram 10 aquisições e

3  desinvestimentos,  totalizando,  portanto,  13  operações  de  compra  e  venda  de

empresas.  Ganhamos  certa  musculatura  para  alçar  voos  mais  altos,  como  os

internacionais,  que  nos  permitam  obter,  de  fato,  uma  qualidade  de  receita  e

sustentabilidade maior.

Quanto à sustentabilidade, temos também o Instituto Alpargatas, que é o nosso

braço social e hoje cuida de 416 mil crianças, adolescentes e jovens abaixo de 26
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anos. Às vezes derrubamos ou só reformamos as escolas mais carentes - aliás, já

são 309 escolas construídas ou reformadas por nós. A maioria delas está no Estado

da Paraíba onde é a nossa grande base, mas há também no Rio Grande do Norte,

em Pernambuco e em outros lugares. Além das 416 mil crianças assistidas, há 2 mil

professores preparados e treinados. Nessas escolas entramos com dois programas.

Um deles é o Topper de Educação por Meio do Esporte. A Topper é uma das nossas

marcas e patrocina essa educação. Há também um programa pós-escola. Mesmo

que a criança não esteja no horário escolar - pode ser de manhã, se estuda à noite;

ou de noite, se estuda de manhã -, ela possui atividades na escola para que não fique

à toa pela rua afora.

Pela Associação de Pais  e Mestres nas cidades onde nos encontramos,  há um

trabalho grande de ocupação desses espaços, como nos finais de semana, usando-

os para tornar  a comunidade um pouco mais conhecida entre si  e criando elos e

vínculos mais fortes para que se desenvolva não só com as crianças nas escolas,

mas também com os pais fora do período escolar.

Em Montes Claros,  estamos  entrando agora.  A nossa produção básica será  de

havaianas.  Na  verdade,  a  fábrica  possui  uma  tecnologia  que  denominamos  de

expansão de borracha, ou seja, ela expande borracha. Para que os senhores tenham

uma ideia, pensem no pneu de um carro. Se pusermos nele mil libras, não aumentará

de tamanho, apenas explodirá porque não tem flexibilidade alguma. Se calçarmos um

sapato feito de borracha, ocorre o contrário, tanto encolhe quanto estica, pois tem

flexibilidade total.

Então,  por  acréscimo de aditivos  químicos,  altera-se  propriedade  de  expansão,

retenção, cola, durabilidade. Esse processo recebe uma série de aditivos químicos

até o seu final. É uma sandália absolutamente confortável. No caso de Havaianas,

unimos esse conforto  corporal  -  aliás,  é confortável  e gostosa de usar  -  com um

conforto intelectual. É bom pensar que, quando a calçamos, estamos nos sentindo

bem, está bacana e na moda. Pode-se passear no melhor “shopping” da cidade e no

bairro mais bacana que estará bem-vestido, calçando bem um par de Havaianas.

Certamente  as  pessoas  hoje  fazem  coleção.  Antigamente,  se  a  deixássemos  na

praia,  ninguém  a  roubava  e,  quando  retornávamos,  ela  estava  lá.  Hoje,  se  a
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esquecermos, não mais a encontraremos, pois já foi roubada. Isso porque deixou de

ser  um  produto  “commodity”  para  ser  um  produto  de  desejo.  Antigamente

pensávamos assim: “Passa lá e compra para mim um par 36 ou 40 ou o tamanho que

seja”. A pessoa a comprava porque era uma encomenda, um calçado utilitário. No

entanto hoje ela quer ir à loja para experimentar, sentir a sensação de usá-la e ver a

cor que combina, especialmente as mulheres, com o biquíni.  De fato,  houve uma

evolução  bastante  grande  do  posicionamento  da  marca.  Isso  nos  levou  à

necessidade de expandir a fabricação.

Eu  pessoalmente  fechei  várias  fábricas  que  tivemos  pelo  Brasil  afora,  para

concentrar a produção nas nossas atuais, porque, quanto mais fábricas se tem, mais

improdutivas elas  são,  mais  custos  fixos  há  para  pagar.  Então,  por  que estamos

abrindo uma fábrica em Montes Claros? A resposta vem da seguinte questão: quanto

mais se concentra a partir de um certo tamanho, mais se cria risco, seja ele de uma

parada, seja de um acidente, seja de um incidente. Pode acontecer de uma enchente

arrebentar  a  ponte  e  ninguém  acessar  a  fábrica  pela  estrada,  pode  arrebentar  o

fornecimento de gás, pode acontecer a interrupção de energia elétrica, enfim, correm-

se vários riscos ao se concentrar tudo em uma fábrica. Essa foi a razão que nos levou

a pensar em outra fábrica.

A escolha do lugar de uma nova fábrica se iniciou por volta de 2010. Pesquisamos

vários países.  No final,  tínhamos China,  Índia,  Romênia e Honduras como países

mais candidatos à produção, onde havia um custo mais próximo ao do Brasil. Desses

países, o mais apropriado seria a China, onde haveria uma redução de 8% no custo

de produção em relação ao do Brasil. Obviamente não iríamos abrir uma fábrica na

China por  causa de 8% a menos no custo,  bastaria  o  governo mudar  a taxa de

câmbio e esse custo passaria a ser 8% mais caro. Isso não fazia sentido. Então,

resolvemos que a fábrica seria no Brasil. Para ser no Brasil, além do motivo financeiro

e econômico, há também o motivo de percepção do valor da marca, que talvez seja

um dos principais. Em uma pesquisa que fizemos fora do Brasil  com sete países,

havia  uma restrição muito  grande à Havaianas que não fossem “made in  Brasil”,

havia uma restrição à compra, que chegava até a 40% na França. Nesse país crescia

a rejeição a uma Havaiana com “made in” que não fosse Brasil. De fato, as pessoas
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gostavam, como continuam a gostar - se Deus quiser, vai continuar ainda por muito

tempo - e a valorizar muito o espírito do Brasil, a brasilidade, que não é só samba,

futebol  e  carnaval.  Temos  de  valorizar  a  criatividade  e  a  inventividade  do  povo

brasileiro e levar isso à frente através de um produto que é um símbolo disso. As

pessoas elegeram, e nós trabalhamos para isso, a marca Havaianas. Além do motivo

econômico e financeiro, havia também o motivo da aceitação do produto “made in

Brasil” muito mais que “made in qualquer outro lugar”.

Decidido  que  a  fábrica  seria  no  Brasil,  começamos  então  a  analisar  o  melhor

Estado  para  colocá-la.  De  fato,  como  disse  o  Deputado  Arlen,  o  Governador

Anastasia  e  a  Secretária  Dorothea  Werneck  foram  fundamentais  para  que  essa

escolha recaísse sobre Minas Gerais. Não é porque nasci aqui, sou de Conceição do

Mato Dentro, de onde gosto muito e sinto orgulho, embora vá lá muito menos do que

gostaria.  Foi  por  critérios  absolutamente técnicos.  Qualquer  pessoa no meu lugar

também teria escolhido Minas Gerais, independentemente de ter nascido ou não aqui.

Mas fiquei muito feliz por ser uma escolha totalmente técnica, embora contasse com

minha torcida no silêncio da noite. Não podia falar, mas torcia para que Minas Gerais

fosse o Estado escolhido, acabou sendo, o que foi muito bom. Uma vez escolhida

Minas Gerais, havia de ser escolhida a cidade onde se localizaria a fábrica. Em outra

batalha muito grande,  levou-se em consideração o tamanho dela, a mão de obra

disponível,  a  formação  das  pessoas,  o  nível  de  capacidade  de  operação,  de

educação, educação motora. Viviane Sena dizia: “Há educação em que o povo sabe

ler,  mas  não  sabe  o  que  fazer.  Na  educação  motora,  a  pessoa  lê  e  consegue

interpretar.  Infelizmente  ainda  há  um  grande  contingente  de  pessoas  que  têm

educação, mas não têm educação motora, leem, mas não sabem interpretar o que

leram, não sabem executar as instruções a partir do que foi lido”. E Montes Claros

reúne bem todas essas condições. Houve também uma receptividade muito grande

por parte do poder público local, do Prefeito Ruy e do seu antecessor.

Estamos prestes a inaugurar a fábrica. Estou convicto de não há escolha melhor do

que Montes Claros. A cidade é muito bacana, nossa recepção foi maravilhosa, tanto

por parte da população quanto do poder público. De maneira geral, o ambiente que

foi criado para a fábrica é um ambiente muito favorável, o que nos faz crer a toda a
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hora que, se tivéssemos pensado 10 vezes, a escolha teria recaído sobre Montes

Claros, porque foi muito acertada.  Montes Claros é uma cidade grande, comporta

bem uma fábrica do nosso porte, já há outras indústrias na cidade. Também ela está

em uma linha bastante interessante para nós: é a cidade mais ao sul da Sudene. A

Sudene, vocês sabem, pega o Norte de Minas. E Montes Claros é a cidade mais ao

sul  ainda  dentro  da  área da  Sudene,  o  que  nos  favorece.  Somos  uma empresa

lucrativa e queremos continuar sendo. E a Sudene concede um incentivo fiscal no

Imposto de Renda às empresas que praticam inovação comprovada.

Então, para nós isso é muito “bacana”. Acho que formamos uma relação muito forte

com  a  cidade,  o  Prefeito  e  todas  as  pessoas.  Já  aprendi  que,  quanto  melhor  o

vínculo, maior a solução de conflitos. Se você falar mal de alguma coisa de que você

não goste, de alguma marca, também dirá: isso não acontece com a marca que eu

gosto. Se falarem mal de uma Havaianas, dirá que ela não dá defeito; se falarem mal

de um Mercedes, dirá que Mercedes não quebra. Então, há, de fato, um vínculo muito

forte. Quanto maior esse vínculo, melhor a solução de conflitos. Tenho a impressão

de que estamos indo certo também nessa direção de criar vínculos fortes para que

consigamos, de fato, ter em Montes Claros uma base não só para a instalação agora,

mas também uma base para o futuro.

Penso que há uma questão muito importante. Devemos parar de ter só a crença e

começar a pensar o que é verdade ou não. A crença é um paradigma. Você pode crer

em Deus. Ou você acredita ou não. A crença é sua. Você pode crer ou não. Depende

daquilo em que você acredita, mas a verdade não é assim. A verdade pode ser sim

ou não. Então, estando em Montes Claros, creio que estamos pela verdade. É o sim,

mesmo.  Estamos  lá  não  porque  achamos  que  é  bom  nem  porque  sou  mineiro.

Estamos  lá  porque,  de  fato,  a  cidade  reúne  as  condições  necessárias  para  o

crescimento e a expansão da nossa atividade. É muito “bacana” vermos uma fábrica

como a  que  instalamos em Montes  Claros,  uma fábrica  absolutamente  moderna.

Dizia, antes da reunião, que, se analisarmos a fábrica de Montes Claros comparando-

a com a nossa fábrica atual, só reconhecemos que ela é uma fábrica de Havaianas

em dois lugares: no almoxarifado, onde começa tudo, e no armazém de produtos

acabados, onde termina tudo. O meio da fábrica é absolutamente diferente.
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Creio muito no Instituto Alpargatas, que tem a preocupação social de educar as

pessoas. Creio muito nisso, creio que apenas e tão somente a educação, em longo

prazo, poderá resolver o problema das nações. Podemos ver isso no caso da Coreia

do Sul e de países hiperdesenvolvidos, como a Alemanha. Nesses países a educação

fala  alto.  Estamos  fazendo  a  nossa  parte  ou  tentando  fazer  com  essas  416  mil

pessoas  atingidas  pelo  nosso  instituto,  mas  também  há  de  se  pensar  na  parte

ambiental. A nossa fábrica tem um viés ambiental muito forte. Temos preocupações,

desde a captura  de  energia  solar.  Teremos lá um papa-vento  enorme de energia

eólica. Vamos capturar energia do vento e energia solar. Também vamos utilizar, de

maneira consistente, a iluminação natural. A fábrica, durante o dia, não precisará ligar

luz porque terá  uma iluminação natural  suficientemente  forte para fazer  frente  às

necessidades.

É  uma  fábrica  que  também  tem  soluções  muito  interessantes,  pois  é  muito

verticalizada. Há uma parte da fábrica com 28m de altura. Imaginem que 28m é um

prédio de sete ou oito andares. Se quem mora no oitavo andar olhar para baixo verá

que essa é a altura de uma parte da fábrica. Por quê? Porque, ao movimentar carga

no  sentido  vertical,  descendo,  você  consome  muito  menos  energia  do  que  sair

andando com ela pelo chão afora. Então, o almoxarifado da fábrica solta o produto e

ele sobe em elevadores de imã, onde haverá um imã do outro lado. Se você coloca

1.174kg de um lado,  ele gera exatamente o mesmo peso em imã. Portanto,  uma

criança faz assim com o cabo, e o elevador sobe, é neutro. Então, essa matéria-prima

chega  ao  alto  e  começa  a  descer  por  gravidade,  em  oito  andares,  até  chegar

embaixo, onde ela começa a andar um pouco mais. Então, esse galpão tem menos

área de metragem quadrada, porém mais área cúbica, porque cresce bastante a fim

de também utilizar o fator ambiental. Há um menor consumo de energia e água. Os

circuitos são todos selados. Então, temos essa grande preocupação.

Também em Montes Claros teremos o museu dos calçados, na entrada da fábrica,

para que a sociedade local possa conhecer um pouco a história das Alpargatas, de

onde viemos, onde estamos e para onde queremos ir. Haverá também uma sala de

aulas, onde queremos fomentar a ideia para que as pessoas e as escolas locais

possam ir e dar três, quatro ou cinco dias de aulas dentro da fábrica. Também haverá
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na fábrica uma passarela por onde as pessoas poderão passar e ver a mulher,  o

marido, o filho, a filha,  a amante,  enfim, quem quiser.  Ou seja,  verão as pessoas

trabalhando por  essa passarela superior  na fabrica.  Também as crianças poderão

participar, sair da escola com total segurança e andar sobre a fábrica, vendo o que se

passa e como se faz o produto e se transforma borracha em estado bruto para um

produto acabado.

Finalmente, quero dizer a vocês que para mim é uma honra muito grande, mais

uma vez, estar aqui representando a Alpargatas e os nossos 20 mil empregados pelo

Brasil afora. Creio muito que devemos nos preocupar com a formação das pessoas.

Sinceramente, não tenho nenhuma ambição de deixar o mundo melhor para meus

filhos, e isso pode parecer chocante. Prefiro deixar filhos melhores para o mundo.

Então,  nessa  preocupação  que  tenho,  acho  que  devemos  mesmo  trabalhar  na

educação, cuidando das pessoas para que, de fato, sejam cada vez melhores. Às

vezes,  não conseguimos tomar conta de tudo que devemos. Às vezes, as coisas

saem da nossa mão e perdemos um pouco a direção. Aí não podemos desanimar

nunca, porque, em uma indústria desse tamanho e envergadura e com toda essa

pujança, é importante ter em mente que, ainda que as coisas não funcionem bem ao

princípio,  funcionarão  bem  ao  final.  Devemos  manter  sempre  a  mão  firme.  Não

podemos controlar a direção do vento, não dá para controlar, mas podemos controlar

a direção da vela e cuidar para fazer com que o nosso barco chegue ao lugar que

queremos, ainda que o vento esteja contra.

Então são pontos importantes, e acho que devemos prezar e cuidar muito para que

isso aconteça.

Nada vem de graça. Na Alpargatas temos por lema que, quanto mais se trabalha,

mais sorte se dá, não existe sorte sem trabalho. Podemos até ter um pouco de sorte,

mas ela precisa ser lastreada por um trabalho forte. Pablo Picasso foi o artista que

mais produziu em todos os tempos - há de ter um que produza mais do que ele, mas

ainda não houve até agora - e, ao ser entrevistado em Paris, a sua segunda terra

natal, perguntaram-lhe por que produziu tanto, qual era o segredo. Ele respondeu que

o segredo era a inspiração, pois era um artista, e que, quando a inspiração vem, ela

tem que encontrar o artista trabalhando. Então, quando a inspiração chegar, se não
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estivermos trabalhando ou dispostos a trabalhar, ela passará e ficaremos esperando,

sendo um grande inspirador e nada realizador. Isso é muito importante, precisamos

estar  sempre  atentos  a  esse  ensinamento  do  mestre  Picasso,  pois  nos  trouxe

algumas coisas importantes e que até hoje fazem com que paremos e pensemos que

esses princípios estão contidos na indústria.

Sempre  procuramos  construir  a  Alpargatas  lastreada  em  três  pilares  muito

importantes.  Primeiro,  ter  um  balanço  forte.  A  empresa  deve  ter  um  balanço

sustentável, não acredito em empresa que não gere caixa, não acredito em empresa

que tenha medo de gerar caixa, não acredito em empresa que tenha vergonha de

dizer  que  é  lucrativa.  A empresa tem  de  ter  lucro  e,  cada  vez mais,  saber  usar

corretamente  essa  rentabilidade  para  reinvestir  e  crescer  cada  vez  mais.  O

crescimento consistente no País é por investimento em estrutura e infraestrutura. Um

crescimento gerado somente por algumas promoções e produtos, seja preço, seja

imposto, certamente não levará o País para a frente. É preciso investir, e a opção de

investir no Brasil passa por aí. E, para investir, a empresa precisa ter caixa, lucro.

Uma empresa sem caixa não vai ter lucro.

A empresa  precisa  gerar  resultado,  e  para  isso  tem  de  ter  gente  muito  boa  e

brilhante.  Pessoas  brilhantes  podem  construir  uma  empresa  brilhante,  pessoas

medíocres  vão construir  uma empresa  medíocre.  Então  temos  de fazer  seleções

muito boas de pessoas, cuidar para que essas pessoas cheguem e saibam o que tem

de ser feito,  entendam exatamente o que é para ser  feito  e que façam isso com

motivação e alegria para poder construir essa empresa com balanço muito forte, com

estrutura de capital bastante forte, permitindo fazer aquisições e crescer pelo mundo

afora.

O  segundo  pilar  em  uma  empresa  como  a  Alpargatas  é  “marketing”,  produto,

comunicação. Se eu trabalhasse na CSN, talvez não fosse tão importante, mas em

uma  empresa  como  a  Alpargatas,  de  bens  de  consumo,  o  “marketing”,  o

conhecimento  das  marcas  e  dos  produtos  é  absolutamente  relevante.  Deve  ser

comunicado o que há de bom e de ruim, deve-se falar sempre a verdade para que as

pessoas conheçam e tenham consistência do que sabem fazer. Esse é um segredo

nosso,  saber  comunicar  bem,  e  não  só  em  termos  de  produtos,  mas  também
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internamente. Levamos a imagem daquilo que queremos fazer. Quando você coloca o

pé em uma havaianas, está colocando o pé onde? Em um sapato? Não. A ideia é que

esteja  colocando  no  sonho,  naquilo  que  você  pensou  que  pode  ser  confortável,

bonito, legal, e que as pessoas vão elogiá-lo, vão gostar de você, que você vai se

sentir  bem e seguro utilizando aquilo.  Portanto o pilar  de comunicação, produto e

“marketing” é muito importante.

O terceiro pilar são as pessoas. Se tiver uma boa marca e um bom caixa, mas não

tiver pessoas boas, vai perder as dois primeiros. Portanto o mais importante que tudo

é ter gente boa, gente brilhante, gente que tenha muito brilho nos olhos, que possa

trabalhar  fortemente.  E  algumas  coisas  são  importantes.  Não  contrato  ninguém

pensando no que faz,  mas pelo brilho nos olhos. Se os olhos brilham, contrate e

coloque para dentro, porque a pessoa vai dar certo em algum lugar. Às vezes é um

grande técnico, mas os olhos não brilham, as atitudes não falam mais alto que as

palavras.  Pelo  contrário,  as  atitudes  têm  de  falar  tão  alto,  a  ponto  de  não

conseguirmos ouvir as palavras do entrevistado. A pessoa sabe o que quer, sabe o

que está fazendo, sabe para onde quer ir. É esse tipo de gente que queremos trazer

para a Alpargatas, e isso não vamos encontrar no currículo. Eu nunca vi um currículo

ruim, todos os que li até hoje são de pessoas que fizeram, lideraram, transformaram,

aumentaram, cresceram, etc. Não tem um currículo que fale de alguma derrota, todos

os currículos são de vencedores. Outro lugar onde só tem gente boa é no cemitério,

onde não tem uma placa dizendo “aqui jaz um advogado ou um médico ruim”, mas só

pessoas boas. Então, se procurar no currículo, só vamos encontrar pessoas boas,

quando  na  verdade  nem  sempre  o  são,  e  do  cemitério  ninguém  sai.  Portanto

precisamos ter muito talento para ir atrás dessas pessoas, para construir um time de

18 mil ou 20 mil pessoas que possam adicionar coisas que nem sempre quem não

têm essa capacidade pode construir.

É importante ver  uma empresa em que às vezes o sujeito trabalha na área de

contabilidade  e  diz  “eu  sou  da  contabilidade,  logo,  não  entendo  de  recursos

humanos”, e o outro fala “sou da área de finanças, logo sou contra 'marketing'”. Se

sou  de  vendas,  logo  sou  contra  produção.  Para  mim,  essas  são  gigantescas

bobagens, quase como se fosse uma ode à própria ignorância que a pessoa tem,
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porque, se você trabalha em “marketing” e não entende de gente, passe a entender

de gente para saber sobre as duas coisas. Se você trabalha em recursos humanos e

não  entende  de  contabilidade,  que  tal  entendê-la  para  tornar  sua  carreira  mais

flexível? Se você é de finanças e odeia “marketing”, que tal entender de “marketing”,

ou vice-versa? Quanto mais holistas as pessoas forem, maior capacidade terão de

crescer,  e a  empresa crescerá  junto.  Não tem jeito.  Sempre que se contrata  um

profissional,  é  inexorável  que  a  pessoa  venha  junto.  Não  dá  para  contratar  um

profissional e deixar a pessoa em casa. Os dois vêm juntos, um acompanha o outro.

Às vezes a pessoa chega ao trabalho brava, chateada, ou chega em casa brava com

a empresa, e isso é normal.  Antigamente falávamos que, quando se chegava em

casa, virava-se a chave. A chave do trabalho é essa, e a da vida pessoal, a outra.

Isso não acontece. Antigamente,  quando havia o vinil,  tinha o lado A e o lado B.

Comprava-se o disco do Roberto Carlos, o lado A tinha cinco ou seis músicas e o lado

B outras cinco ou seis. Comprei muitos. Hoje isso não existe mais. As pessoas não

são mais lado A ou lado B. As pessoas são lado único. Hoje é DVD, um lado só, e o

“pen drive” nem se sabe de que lado se está colocando; onde encaixar funciona.

Quanto mais pessoas conseguimos com esse perfil,  com essa capacidade, melhor

será a performance da empresa. São essas as pessoas que buscamos em Montes

Claros. Boa parte já foi admitida, mas ainda faltam muitas para completar o nosso

quadro. Portanto a empresa lastreada com bom caixa, boa capacidade de balanço e

boa capacidade de “marketing”, produto e comunicação e com um time de pessoas

brilhantes crescerá cada vez mais. Que nossos 106 anos de vida e os 100 anos de

capital aberto que trouxemos até aqui sejam a base para outros ainda melhores. Não

sei se estarei aqui em 100 anos, talvez não, mas espero que sim. Se não estiver,

espero que quem estiver pense que alguém veio aqui e construiu uma companhia,

uma empresa  que  de  fato  cresceu.  Esse  alguém  não  sou  eu;  esse  alguém  são

nossos quase 20 mil empregados.

Obrigado  a  todos.  Desculpem  a  longa  exposição,  mas  achei  oportuno  falar  da

empresa e de como pensamos, uma vez que chegamos agora em Montes Claros e

em Minas Gerais com uma nova planta, o que torna importante informar dados e a

forma de ver e gerir a empresa. Obrigadíssimo a vocês todos.
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Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Presidente da Alpargatas, Sr. Márcio Utsch, com sua belíssima história

de  vida  -  a  ele  a  nossa  homenagem  e  o  nosso  apreço  -;  Secretário  de

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas, dileto

amigo Deputado Gil Pereira, representando o Governador de Minas Gerais, Antonio

Anastasia;  Prefeito  de  Montes  Claros,  esse  homem  do  futuro,  empreendedor  e

visionário, prezado amigo Ruy Muniz; Deputado Jayro Lessa, homem desbravador e

comprometido com o progresso e com a prosperidade, coautor do requerimento que

deu origem a esta belíssima homenagem; e Deputado Arlen Santiago, esse gigante

da  vida  pública,  defensor  árduo  e  vigoroso  do  Norte  de  Minas,  coautor  do

requerimento que deu origem a esta reunião. Saúdo também os diletos amigos que

vejo  ali  assistindo  atentamente  a  esta  linda  reunião  e,  acima  de  tudo,  essa

manifestação  preciosa  do  nosso  Presidente  da  Alpargatas,  o  Deputado  Carlos

Pimenta e o jovem Deputado Tadeu Martins Leite, a quem peço que transmita um

abraço afetuoso a seu pai, que participou ativamente desse momento. Saúdo também

a amiga Exma. Sra. Desembargadora Márcia Milanez, representando o Tribunal de

Justiça  -  disse  à  Desembargadora  que,  se  ela  não  estivesse  aqui,  não  haveria

reunião; é uma alegria enorme tê-la a nosso lado. Saúdo ainda o Exmo. Sr. Vereador

de  Belo  Horizonte  Delegado  Edson  Moreira,  neste  ato  representando  a  Câmara

Municipal - seja muito bem-vindo -; o Presidente da ACMinas, Roberto Fagundes, que

sempre participa dos mais belos momentos de Belo Horizonte e do Estado de Minas

Gerais;  o  Eujácio;  e  o  nosso  Prefeito  guerreiro,  Carlúcio.  Também  quero  saudar

aquele paladino da fraternidade, da vida social de Montes Claros, da alegria e do

encantamento com o Norte,  o amigo Téo -  seja muito bem-vindo -;  é  muito  bom

reencontrá-lo. Digo sempre que o Téo é uma figura humana imprescindível à vida de

cada um de nós, por seu talento, seu carisma e sua vontade de transportar alegria e

felicidade - é muito bom tê-lo  aqui,  na Casa de Minas. Por fim, quero abraçar as

senhoras, os senhores e a imprensa presente.
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O Márcio falou da sua honra em participar deste momento, mas falo que essa é

uma honra para o Parlamento. É um júbilo para todos nós, em um primeiro momento

testemunhando, de forma breve, a sua vida - uma vida de fato fecundada na fé, no

trabalho e na dedicação, percorrendo sempre a estrada da simplicidade. Você soube

caminhar  e,  certamente  convivendo  com  os  seus  pais  e  com  sua  família  de

Conceição, edificou uma história de vida exemplar, que nos enche de orgulho - é uma

honra para todos nós.

Sua história certamente só poderia se juntar a essa outra história, de 106 anos, da

Alpargatas - uma história de sucesso, uma saga venturosa que, nesses 106 anos,

está transformando a vida de milhares de pessoas, levando-lhes dignidade, paz social

e justiça. É algo formidável e encantador a oportunidade de levar emprego e trabalho

às pessoas, porque é o trabalho que dignifica a nossa passagem pela vida terrena. E

a Alpargatas faz isso de forma esmerada e preciosa. Portanto fico feliz, como mineiro,

Deputado e Presidente do Parlamento, em ver a junção de tantos valores e atributos.

É por  isso que sua história  é recheada de conquistas  e a história  da Alpargatas

também é revestida de glória, êxito e prosperidade. Certamente, o futuro haverá de

conceder a você e à Alpargatas glórias e mais glórias, para nossa boa sorte e alegria

e para a alegria dos mineiros. É bom quando vemos essa coincidência de projetos,

princípios e ideais.

Falo, Secretário Gil Pereira e querido Prefeito Ruy Muniz, que Minas Gerais vive um

momento “superespecial”: Minas Gerais tem um novo modelo de gestão, inovador,

que elevou os indicadores sociais e dinamizou a sua economia. E essa transformação

robusta se deu há pouco, pelas mãos inteligentes e trabalhadoras do ex-Governador

Aécio Neves,  e tem sequência  por  meio dessa mente privilegiada do Governador

Anastasia. O Governador Anastasia é um mineiro muito simples, muito modesto, que

tem uma inteligência genial e uma capacidade construtiva exemplar. Ele é obstinado

por algo que faz dele uma pessoa exemplar: é obstinado pelo emprego, pelo trabalho,

pela decência, pela dignidade. E relembro aqui, ao lado dos Deputados, quando ele

profetizava com toda a valentia, com toda a garra, com todo o patriotismo, acima de

tudo com todo o amor, o seu desejo, o seu sonho, amigo Deputado Jayro Lessa, de

levar emprego e prosperidade para o Norte de Minas. Sei do seu esforço pessoal, da
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sua labuta, do seu suor para que esse grande empreendimento pudesse aportar no

Norte de Minas, de forma especial em Montes Claros. De forma pessoal, fico muito

feliz, com uma felicidade incontida, até porque sonho, da mesma forma como todos

sonhamos, com uma Minas mais igualitária, mais irmã, mais fraterna. Falo que não dá

para  ser  feliz,  não  dá  para  conviver,  amigo  Márcio,  num  cenário  com  ilhas  de

prosperidade  de  um  lado  e,  do  outro,  com  bolsões  de  miséria.  É  algo  que

perseguimos incansavelmente. É por isso que estou na vida pública e é por isso que

todos  nós  somos  detentores  de  funções  elevadas,  que  desempenhamos  com  a

responsabilidade.  Acho  que  todos  nós  caminhamos  a  passos  largos  rumo  à

realização deste  sonho:  edificação  de um Estado  irmão,  que dê oportunidades  e

chances a todos. Esse é o meu sonho. Quero que todo mineiro possa expressar um

sorriso  no  seu  rosto  de  alegria  e  de  contentamento.  É  isto  o  que  o  Governador

Anastasia tem feito incessantemente: tem ofertado a Minas todo o seu esforço, todo o

seu  saber  para  combater  duramente  essas  diferenças  sociais  e  humanas  ainda

gritantes que calam o nosso coração e a nossa alma.

Mas falo com enorme alegria que Minas está no caminho certo, está no rumo certo,

está no rumo adequado. Hoje Minas - e essa é a marca de um governo exitoso e

vitorioso - oferece oportunidade ao seu povo, Minas provoca uma notável mobilidade

social. É por isso que todos aplaudimos, reverenciamos e partilhamos dessa Minas,

senhoras e senhores, que presenteia o Brasil com a educação de melhor qualidade

do País.

Amigo Joaquim Duarte, se tivermos os olhos voltados para a saúde, também vamos

verificar  que,  mesmo nesse  cenário  de  dificuldades,  Minas  Gerais  tem  a  melhor

saúde da Região Sudeste. E agora Minas Gerais está promovendo o mais robusto

projeto de asfaltamento de estradas mineiras. E, quando se leva o asfalto, leva-se

alegria, paz, educação e saúde. Enfim, essa é Minas, é a Minas que tem, de fato,

uma administração pautada pela responsabilidade, pela ética,  pela eficiência, pela

qualificação do seu povo. Ao abrir-se um empreendimento desse porte, certamente se

dá uma chance extraordinária para que possamos elevar ainda mais os nossos níveis

de renda e de desenvolvimento, porque a indústria tem um papel preponderante na

vida e na história de qualquer ser humano e, acima de tudo, na história de qualquer
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Estado, sobretudo o Estado de Minas Gerais. A indústria é isto: ela qualifica a mão de

obra, aprimora o conhecimento e eleva os níveis de renda e de desenvolvimento;

enfim, ela nos ajuda sobremaneira a buscar com mais rapidez o destino que todos

desejamos, um destino de paz, de igualdade e de justiça social.

Portanto, quero aqui expressar a cada um de vocês a minha alegria incontida por

esse empreendimento  de  grande vulto  ir  repousar  no  Norte  de  Minas,  fazendo-o

crescer. Certamente é a construção de um novo tempo. Como já disse, o Norte de

Minas ainda se encontra em situação de enorme disparidade em relação às outras

regiões, mas vale a pena sonhar, ter inspiração, ser otimista, empreender e trabalhar

para melhorar a vida dos mineiros. É isso o que o Governador Anastasia tem feito e é

isso  que  todos  nós  estamos  fazendo  incessantemente.  Por  isso  continuo  sendo

otimista e depositando forte crença na construção de um Estado cada dia melhor,

mais próspero, mais dinâmico e mais fecundo.

Márcio, por isso desejo a você, de forma especial, muito sucesso e muito êxito.

Continue com essa trajetória cintilante e luminosa. Desejo à Alpargatas certamente a

construção de um novo tempo para levar alegria, realizações, emprego e trabalho ao

Norte de Minas. O Norte é isso. Devoto ao Norte muito carinho e amor infinito. O

Norte consegue ser genial na vida de cada um de nós, pois armazena os nossos

valores e a nossa cultura. Amigo Márcio, lá há um capital humano formidável, um

povo aguerrido, um povo ousado, um povo que sabe trabalhar. Digo que todo aquele

que exerce a vida pública, se quiser fazer isso de forma altiva e decente, tem de

devotar ao Norte de Minas carinho, apreço, saber e dedicação.

Portanto, fico muito feliz em saber que o Norte de Minas está recepcionando essa

grande  marca.  A marca  Havaianas  é  simpática  a  todos  nós,  aos  nossos  filhos,

familiares e certamente às gerações vindouras. Havaianas é isto: a cara da simpatia,

da alegria, do aconchego e do conforto, é claro, sintonizada com o novo momento e

com uma sociedade contemporânea cada dia melhor e cada dia mais respeitada e de

melhor qualidade. Portanto, desejo-lhe muito sucesso.

Montes Claros, foi muito bom vivenciar esse momento. Desejo a Montes Claros e

ao Norte de Minas um futuro maravilhoso e auspicioso. Tenho certeza de que todos

juntos  haveremos  de  partilhar  e  vivenciar  um  Estado  igualitário,  feliz,  humano  e
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solidário, onde, conforme disse, todos os mineiros possam desfrutar da mesma boa

sorte de todos nós, dos bons direitos, da dignidade, da decência e, acima de tudo, da

justiça social.

Deputado Arlen Santiago e Deputado Jayro Lessa, parabéns por este momento. É

bom celebrar  essa belíssima história,  essa belíssima saga.  É dessa maneira que

haveremos de buscar a tão falada inspiração para podermos construir um futuro cada

dia  melhor,  um  futuro  promissor.  Mãos  à  obra.  À  frente,  Havaianas.  À  frente,

Alpargatas. À frente, Norte de Minas. É muito bom saber que Minas Gerais e o Brasil

contam  e  celebram  tantos  valores  como esse  que  encontramos  nessa  belíssima

história da Alpargatas e nessa belíssima história do Norte de Minas.

Muito obrigado. Boa noite às senhoras e aos senhores.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir mais uma apresentação do violinista

Marcelo Nébias e do tecladista Nílson Novaes, que executarão a música “Trenzinho

caipira”, de Heitor Villa-Lobos.

- Procede-se à apresentação musical.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e,  cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 21, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,

com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do

dia 21/5/2013.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/3/2013

Às 15h43min, comparecem na Sala das Comissões  os Deputados Paulo Lamac,

Rômulo Viegas e Rogério Correia (substituindo o Deputado Pompílio Canavez, por

indicação da liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental,  o Presidente,  Deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião e, em
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virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Rômulo  Viegas,  dispensa  a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante da pauta e comunica o recebimento de ofício da Sra.

Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Estado  de  Casa  Civil  e  Relações

Institucionais, em resposta ao Ofício nº 2.784/2012, da Secretaria-Geral da Mesa; e

da  seguinte  correspondência,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  nas  datas

mencionadas entre parênteses: ofícios da Sra. Célia Pimenta Barroso Pitchon e do

Sr. Agílio Monteiro Filho, respectivamente Ouvidora-Geral e Ouvidor-Geral Adjunto do

Estado (21/12/2012); dos Srs. Douglas Szefer, Diretor de Gestão Interna do Gabinete

Adjunto de Gestão e Atendimento do Gabinete Pessoal da Presidência da República;

Volnei  Zanardi  Júnior,  Presidente  do  Ibama;  Júlio  César  dos  Santos  Esteves,

Secretário de Estado em exercício de Casa Civil  e Relações Institucionais; Juarez

Amorim,  Diretor  de  Operação  Metropolitana  da  Copasa-MG;  Djalma  Bastos  de

Morais,  Presidente  da  Cemig  (2/2/2013);  Francisco  Sales,  eleitor  de  Contagem

(5/2/2013);  das Sras.  Adriana Cacciari  Zapaterra  César,  Diretora de Vigilância em

Serviços de Saúde, e Maria Goretti Martins de Melo, Superintendente de Vigilância

Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde; do Sr. Francisco Cardeal Neto, Gerente

de Clientes e Negócios, e da Sra. Noemi de Aparecida Lemes, da Superintendência

Nacional de Habitação Rural da Caixa Econômica Federal (8/2/2013); do Sr. Flávio

Decat de Moura, Presidente de Furnas Centrais Elétricas (28/2/2013); da Sra. Renata

Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão; dos Srs. Danilo de Castro,

Secretário de Estado de Governo; José Sarney, Presidente do Congresso Nacional, e

Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  Secretário  de  Estado  de  Defesa  Social  (2/3/2013);

Vicente Andreu Guillo, Presidente da Agência Nacional de Águas (9/3/2013). Passa-

se à 1ª Fase da 2ª Parte da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação

de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei

Complementar  nº  16/2011  é  retirado  de  pauta  por  não  cumprir  os  pressupostos

regimentais. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte da Ordem do Dia, compreendendo a

discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
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4.157, 4.170 a 4.173/2012; 4.204, 4.210, 4.219, 4.221 a 4.236; 4.272, 4.275 a 4.287;

4.294,  4.296,  4.300,  4.304,  4.305,  4.324  a  4.326;  4.331  a  4.333;  e  4.340  a

4.342/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte da Ordem do Dia, compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Paulo Lamac (8) em que

solicita sejam realizadas audiências públicas para debater o Projeto Cerrado Verde,

implantado na região de São Gotardo, no Alto Paranaíba; para debater a dinâmica de

licenciamento dos projetos de edificações por parte da Prefeitura Municipal de Belo

Horizonte;  para  debater  o  projeto  que prevê  a  construção  do Anel  Leste;  e  para

debater  a  compensação  do  Estado  aos  Municípios  que  abrigam  unidades

penitenciárias, bem como a conversão da Penitenciária José Maria Alkimin, localizada

no Município de Ribeirão das Neves, em uma unidade educacional da Universidade

do Estado de Minas Gerais - Uemg; e sejam realizadas visitas à Associação Mineira

de  Municípios;  ao  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e  Política

Urbana;  à Presidente do Tribunal  de Contas do Estado;  ao  Município de Coronel

Fabriciano,  para  verificar  as  condições  da  "ponte  velha",  construída  sobre  o  Rio

Piracicaba, que está interditada pelo DNIT para reforma estrutural desde 8/11/2012;

seja encaminhado ao Secretário de Patrimônio da União pedido de providências para

que a Secretaria se abstenha de realizar o leilão dos terrenos do antigo Ramal Águas

Claras,  em  Belo  Horizonte,  até  que  sejam  concluídos  os  trabalhos  do  grupo  de

estudos sobre mobilidade urbana na Região Metropolitana de Belo Horizonte, recém-

criado pela Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte;

Rogério Correia (2) em que solicita sejam realizadas audiências públicas para debater

o andamento, os custos e o planejamento das obras do BRT nas Avenidas Cristiano

Machado  e  Pedro  I;  e  debater  a  política  de  concessão  de  benefícios  fiscais  do

Governo Federal e suas consequências para as finanças dos Municípios mineiros;

Duarte  Bechir  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  conjunta  com  a

Comissão de Minas e Energia para debater os reflexos das Resoluções nºs 414, de

2010, e 480, de 2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica; Vanderlei Miranda,

em que solicita seja realizada audiência pública nesta Casa para debater os impactos

urbanos e ambientais da centralização das unidades administrativas da Vale do Rio
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Doce e de suas subsidiárias no Município de Nova Lima; Alencar da Silveira Jr. (2) em

que  solicita  sejam  realizadas  audiências  públicas  conjuntas  com  a  Comissão  de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas, para debater as permissões de táxis em

Belo  Horizonte,  no  que  tange  à  possibilidade  de  transferência  de  titularidade  e

possíveis  irregularidades  na licitação para novas permissões no Estado de Minas

Gerais;  e  com  a  Comissão  de  Administração  Pública,  para  debater  a  retenção

financeira realizada pela União sobre a integralidade da parcela mensal do Fundo de

Participação dos  Municípios  com o  intuito  de  abater  as  dívidas de  27 Municípios

mineiros com a União; Almir Paraca em que solicita audiência pública no Município de

Arinos, para debater a Lei nº 12.305, de 2010, e conhecer e avaliar o estágio em que

se encontra sua aplicação nos Municípios do Vale do Rio Urucuia; Carlos Pimenta em

que solicita seja realizada audiência pública no Município de Almenara para debater

os efeitos da seca que assola a região; Paulo Guedes em que solicita seja realizada

audiência pública no Município de Jaíba, para debater a dívida do Projeto Jaíba com

a Receita Federal e com a Cemig, especificamente do Distrito de Irrigação de Jaíba;

da Deputada Liza Prado em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado

de  Planejamento  e  Gestão  pedido  de  providências  para  criação  na  Unidade  de

Atendimento  Integrado  de  Uberlândia  de  um  sistema  para  agendamento  de

atendimento pelo cidadão; e dos Deputados Elismar Prado e Adelmo Carneiro Leão

em que solicitam seja realizada audiência pública para debater a criação da Região

Metropolitana do Triângulo. Rômulo Viegas em que solicita seja encaminhado voto de

congratulações  com  os  escritores  mineiros  Adélia  Prado,  Affonso  Romano  de

Sant'Anna, André Sant'Anna, Angela Lago, Fernando Morais, Francisco Alvim, José

Murilo  de Carvalho,  Lelis,  Luiz Ruffato,  Maria Esther  Maciel,  Ruy Castro,  Silviano

Santiago e Ziraldo por sua seleção para representar o Estado na Feira de Frankfurt; e

Paulo  Lamac  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  da  Comissão  de

Assuntos Municipais e Regionalização com a presença de técnicos e gestores da

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, a fim de que

estes  apresentem  à  comissão  o  rol  de  atividades,  projetos,  programas  e  ações

daquela  secretaria.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da Comissão  para  a  próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Luzia  Ferreira,  Presidente  -  Pompílio  Canavez  -  Carlos  Pimenta  -  Lafayette  de

Andrada.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

11/4/2013

Às 9h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Ivair  Nogueira,  Leonardo Moreira,  Rogério  Correia,  Sargento  Rodrigues,  Duilio  de

Castro (substituindo o Deputado Inácio Franco, por indicação da Liderança do BAM) e

Tiago Ulisses  (substituindo  o  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  por  indicação  da

Liderança do BAM), membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também,

os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Dalmo Ribeiro Silva e Lafayette de Andrada.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Corrêa, declara aberta

a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Leonardo

Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  debater  o  Projeto  de  Lei  nº  3.843/2013,  do  Governador  do

Estado, que reajusta as tabelas de vencimento básico das carreiras que indica, institui

Gratificação Complementar no âmbito da Escola de Saúde Pública, institui a carreira

de Auditor  Assistencial  Estadual  do Sistema Único de Saúde no Estado de Minas

Gerais e dá outras providências. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para

ouvir  os Srs. Lindolfo Fernandes de Castro, Presidente do Sindicato dos Auditores

Fiscais  da  Receita  Estadual,  Fiscais  e  Agentes  Fiscais  de  Tributos  do  Estado  de

Minas Gerais; Geraldo Antônio Henrique da Conceição, Coordenador da Intersindical;

a Sra. Maria Abadia de Souza, Presidente do Sindicato dos Servidores do Instituto de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais; os Srs. José Lino Esteves

dos Santos, membro do Sindipúblicos; Marcus Vinícius Bolpato da Silva, Presidente

do Sindicato dos Técnicos em Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de

Minas Gerais;  e a Sra.  Guardina Maria Porto,  1ª-Diretora Administrativa  da União

Nacional  dos Auditores  do  SUS,  que são convidados a tomar  assento à mesa.  A
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Presidência faz uso da palavra para suas considerações iniciais, após o que concede

a  palavra  aos  Deputados  Sargento  Rodrigues  e  Rogério  Correia,  autores  do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

Presidência agradece a presença dos convidados e suspende a reunião por cinco

minutos.  Reabertos  os  trabalhos,  o  Presidente  retoma  os  trabalhos  ordinários  e

retorna à 1ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  compreendendo a  discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase

de discussão do parecer do relator,  Deputado Leonardo Moreira,  que conclui  pela

aprovação do Projeto de Lei nº 3.843/2013, em 1º turno, na forma do Substitutivo nº

1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  com  as  Emendas  nºs  1  a  8,  foram

apresentadas as Propostas de Emendas nºs 1, do Deputado Sávio Souza Cruz, 2,

dos Deputados André Quintão e Rogério Correia, e 3 a 6, dos Deputados Rogério

Correia e Adelmo Carneiro Leão. Encerrada a discussão, é submetido a votação o

parecer,  salvo as  propostas de emenda.  As Propostas de Emenda nºs  1 a 6 são

rejeitadas, ficando,  portanto, aprovado o parecer  pela aprovação,  em 1º turno,  do

Projeto  de  Lei  nº  3.843/2013  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição  de  Justiça,  com  as  Emendas  nºs  1  a  8.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Gustavo Corrêa, Presidente - Sargento Rodrigues - João Leite - Inácio Franco.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

16/4/2013

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Mário  Henrique Caixa e Tadeu Martins  Leite,  membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, os Deputados Sávio Souza Cruz, Carlos Pimenta, Rogério

Correia, Fred Costa, Tiago Ulisses, Adalclever Lopes, Gustavo Valadares, Lafayette
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de Andrada e Paulo Guedes. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Marques Abreu, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Tadeu Martins Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a debater as violações ao Estatuto de

Defesa do Torcedor e os inúmeros problemas registrados antes, durante e depois do

jogo  Atlético  e  Cruzeiro,  em  3/2/2013,  na  reabertura  do  Estádio  Governador

Magalhães Pinto -  Mineirão -;  o  contrato de utilização do Mineirão entre a Minas

Arena e os clubes de futebol mineiro; a realização dos clássicos e a consequente

presença  das  torcidas  nos  jogos  que  envolvam  América,  Atlético  e  Cruzeiro;  os

assentos  a  serem  instalados  no  Mineirão  e  a  discutir  e  votar  proposições  da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs. Tiago Nascimento de Lacerda, Secretário de Estado Extraordinário da Copa do

Mundo; José Antônio Baeta de Melo Cançado, Procurador de Justiça, representando

Carlos André Mariani Bittencourt, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas

Gerais; Luiz Alberto de Rezende, Assessor Jurídico da Federação Mineira de Futebol,

representando Paulo Sérgio Miranda Schettino, Presidente da Federação Mineira de

Futebol;  Ricardo Salles de Oliveira Barra, Presidente da Minas Arena - Gestão de

Instalações Esportivas S.A.; e Edison Travassos de Moraes Jr., Advogado Adjunto de

Segurança  do  Cruzeiro  Esporte  Clube,  representando  Gilvan  de  Pinho  Tavares,

Presidente do Cruzeiro Esporte Clube que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência  concede  a  palavra  aos  Deputados  Sávio  Souza  cruz,  Fred  Costa  e

Rogério  Correia,  autores  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, o Deputado Mário Caixa assume a Presidência

e dá continuidade aos trabalhos. Segue-se ampla discussão, conforme consta nas

notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-

se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja

realizada audiência pública da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude para debater
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o Projeto de Lei nº 3.754/2013, que altera a Lei nº 18.030, de 2009, que dispõe sobre

a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente

aos municípios e Ulysses Gomes, Rogério Correia e Tadeu Martins Leite, em que

solicitam seja realizada audiência pública conjunta da Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude e da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater o art. 4º

da  Resolução  nº  2.253,  de  2013,  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  o  qual

determina que os componentes curriculares de Educação Física nos anos iniciais do

Ensino Fundamental sejam ministrados pelo próprio regente da turma, exceto quando

na escola já houver professor efetivo ou efetivado pela Lei Complementar nº 100, de

2007, para ministrá-los. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão

para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Marques Abreu, Presidente - Mário Henrique Caixa - Tadeu Martins Leite - Tenente

Lúcio.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE FÁBIO CALDEIRA CASTRO SILVA

PARA O CARGO DE OUVIDOR-GERAL DO ESTADO, EM 24/4/2013

Às 15h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cabo Júlio, Luiz

Henrique,  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Durval  Ângelo  e  Inácio  Franco,  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado Cabo

Júlio, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a proceder à arguição pública do Sr.

Fábio Caldeira Castro Silva, indicado pelo Governador do Estado para o cargo de

Ouvidor-Geral do Estado, a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião  para  ouvir  o  indicado,  que faz  sua explanação.  A Presidência  concede a

palavra ao relator,  Deputado Dalmo Ribeiro para suas considerações.  Logo após,

passa  a  palavra  aos  demais  Deputados  para  que  façam  suas  considerações  e

questionamentos,  aos  quais  o  indicado  responde,  conforme  consta  de  notas
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taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª

Fase  da  2ª  Parte  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  a  discussão  e  votação  de

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o parecer pela aprovação, em turno único, da Indicação nº 70/2013 (relator: Deputado

Dalmo  Ribeiro  Silva).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  da  Ordem  do  Dia,

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Cabo

Júlio,  Luiz Henrique,  Dalmo Ribeiro Silva,  Durval  Ângelo e Inácio Franco em que

solicitam seja enviado ao Governador do Estado pedido de providências para que se

encaminhe  à  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  projeto  de  lei  que  vise

disciplinar  a  prestação  de  contas  das  Ouvidorias  Setoriais  do  Estado,  a  serem

realizadas semestralmente nas comissões temáticas desta Casa; e seja dada ciência

aos  Presidentes  das  Comissões  Temáticas  desta  Casa que a  Ouvidoria-Geral  do

Estado disponibilizará suas Ouvidorias  Setoriais  de temas Ambiental,  Educacional,

Fazenda, Patrimônio e Licitação, Polícia,  Saúde e Sistema Penitenciário,  para que

realizem prestação de contas semestrais  (2).  Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Cabo Júlio, Presidente - Durval Ângelo - Dalmo Ribeiro Silva - Inácio Franco - Luiz

Henrique.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/4/2013

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes  e  Inácio  Franco,  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão  presentes,

também,  os  Deputados  Rogério  Correia  e  Luiz  Henrique.  Havendo  número

regimental, o Deputado Inácio Franco assume a Presidência, declara aberta a reunião

e, nos termos regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a debater o

reassentamento de famílias que se encontram no interior  da Reserva Biológica da
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Mata Escura, no Município de Jequitinhonha. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Carlos  Geraldo  Valadares  Júnior,

Coordenador  Regional  do  Incra,  representando  o  Superintendente  Regional  da

entidade em Minas Gerais; Mário Douglas Fortini de Oliveira, Coordenador Regional

do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio -, no Estado,

representando o Presidente da entidade; Edmar Guariento Gadelha, Subsecretário de

Estado de Agricultura Familiar  da Secretaria  de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento; Valdeir Cordeiro de Oliveira, Administrador da Prefeitura Municipal de

Jequitinhonha, representando a Prefeita, Iracilda Dias da Silva; Vereador Rogevaldo

Moreira da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Jequitinhonha; Juraci Moreira

Souto,  Secretário de Formação e Organização Sindical da Confederação Nacional

dos Trabalhadores na Agricultura; Vilson Luiz da Silva, Presidente da Fetaemg; Carlos

Alberto  Santo  Oliveira,  Assessor  de  Meio  Ambiente  da  Faemg,  representando  o

Presidente  da  entidade;  Valdo  Heleno  Antônio  Torres,  Presidente  da  Associação

Quilombola da Comunidade de Mumbuca; e Renan Fernandes Pereira, Presidente do

Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Jequitinhonha e representante

da Comunidade Quilombola da Mata Escura, que são convidados a tomar assento à

mesa. No exercício da Presidência, o Deputado Inácio Franco tece as considerações

iniciais e passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos

os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme consta  das  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2013.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Romel Anízio - Duarte Bechir.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/5/2013

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Inácio Franco, Sargento Rodrigues, Antonio Lerin (substituindo o Deputado Antônio

Carlos  Arantes, por indicação da Liderança do BAM) e João Leite (substituindo o

Deputado  Leonardo  Moreira,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da
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supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo

Corrêa,  declara aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da Comissão presentes.  O Deputado

Sargento Rodrigues retira-se da reunião. A Presidência suspende os trabalhos por

cinco minutos para entendimentos entre as Lideranças. Reabertos os trabalhos, a

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, nas datas mencionadas entre

parênteses: ofício do Sr. José Raimundo Maciel, Presidente da Câmara Municipal de

Pouso Alto (11/4/2013); da Sra. Patrícia Amélia Bitencourt de Freitas Andrade, Vice-

Delegada em Uberaba do Sindicato dos Servidores da Justiça de 1ª Instância do

Estado de Minas Gerais (11/4/2013); e dos Srs. Antônio Abrahão Caram Filho, Diretor-

Geral da Arsae-MG (11/4/2013); Reginaldo Luiz Silva Freitas, Presidente da Câmara

Municipal  de  Ituiutaba  (3/5/2013);  e  Gil  Antônio  Diniz,  Presidente  da  Câmara

Municipal de Contagem (5/5/2013). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação  do  Plenário.  Na  fase  de  discussão  do  parecer  ao  Projeto  de  Lei  nº

3.688/2013,  no  1º  turno  (relator:  Deputado  Gustavo  Corrêa),  que  conclui  pela

aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e

Justiça, é apresentada a Proposta de Emenda nº 1, de autoria  do Deputado Ivair

Nogueira.  Submetido  a votação,  é  aprovado o  parecer  e  rejeitada a  Proposta  de

Emenda nº 1, ficando, portanto, aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto  de  Lei  nº  3.688/2013  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  da  Comissão  de

Constituição  e  Justiça.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 4.519, 4.524, 4.539 e 4.623/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  requerimento  do  Deputado  Rogério

Correia em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a
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instalação do Tribunal Regional Federal - TRF - com jurisdição exclusiva sobre Minas

Gerais e sede em Belo Horizonte.  São recebidos pela Presidência,  para posterior

apreciação,  requerimentos  dos  Deputados  Cabo  Júlio  (2)  em  que  solicita  seja

realizada audiência pública para discutir a situação contábil, patrimonial, financeira e

fiscal da Fundação Tiradentes; e audiência pública desta Comissão em conjunto com

a Comissão de Saúde, no Município de São João del-Rei, para discutir os serviços de

assistência à saúde prestados pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares

do Estado de Minas Gerais, bem como a limitação de atendimento pelos conveniados

aos segurados e suas famílias no Município e região; e do Deputado Rogério Correia

em que solicita seja realizada audiência pública para debater a aplicação, por parte

do Estado, dos recursos oriundos da Compensação Financeira pela Exploração de

Recursos Minerais. A Presidência, nos termos do artigo 173 do Regimento Interno,

reforma despacho anterior  e deixa  de  receber  requerimento  do  Deputado Antônio

Carlos Arantes em que solicita seja realizada audiência pública com a finalidade de

discutir  ações  do  governo  do  Estado  em  favor  da  cerimônia  de  beatificação  de

Francisca  de Paula  de  Jesus,  a  Nhá Chica.  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Gustavo Corrêa, Presidente - Duilio de Castro - Inácio Franco - Leonardo Moreira.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 7/5/2013

Às 15h34min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Paulo  Lamac  e  Elismar  Prado  (substituindo  o  Deputado  Pompílio

Canavez, por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Lamac, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Luzia Ferreira,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se



1526
____________________________________________________________________________

destina a apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da

Comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é

aprovado requerimento da Deputada Liza Prado e dos Deputados Leonídio Bouças,

Adelmo Carneiro Leão e Elismar Prado, com emenda proposta pelo Deputado Paulo

Lamac e pela Deputa Luzia Ferreira, em que solicitam sejam realizadas audiências

públicas da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, em Municípios do

Triângulo  Mineiro,  para  debater  a  criação  da  Região  Metropolitana  do  Triângulo

Mineiro. São recebidos pela Presidência requerimentos do Deputado Fred Costa (2)

em que solicita seja realizada visita desta Comissão ao antigo ramal ferroviário de

Águas Claras;  e  seja  realizada audiência  pública desta  Comissão para debater  a

destinação do referido ramal; e do Deputado Rogério Correia em que solicita seja

realizada audiência pública desta Comissão para debater sobre a greve unificada dos

servidores  da  Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte,  que  acontece  desde  o  dia

30/4/2013. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2013.

Elismar Prado, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 7/5/2013

Às 15h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elismar Prado,

Glaycon Franco (substituindo o Deputado Duarte Bechir, por indicação da Liderança

do BTR), Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado Bosco,  por  indicação da

Liderança do BTR) e Ulysses Gomes (substituindo a Deputada Maria Tereza Lara, por

indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Tadeu Martins Leite. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Elismar Prado, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado Glaycon  Franco,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da Comissão
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presentes.  A  Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em

turno único, o Requerimento nº 4.601/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

Deputados  Ulysses  Gomes,  Rogério  Correia,  Tadeu  Martins  Leite  e  da  Deputada

Maria Tereza Lara em que solicitam a nulidade, por iniciativa da Mesa da Assembleia

através da apresentação de projeto de resolução, do art. 4º da Resolução nº 2.253,

de  2013,  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  o  qual  determina  que  os

componentes  curriculares  de  Educação  Física  nos  anos  iniciais  do  Ensino

Fundamental  sejam ministrados pelo  próprio regente da turma,  exceto quando na

escola já houver  professor efetivo ou efetivado pela Lei Complementar nº 100, de

2007;  seja  realizada  à  Secretária  de  Estado  de  Educação  visita  conjunta  das

Comissões de Educação, Ciência e Tecnologia e Esporte, Lazer e Juventude, com a

presença de representantes dos professores de Educação Física, para debaterem os

encaminhamentos propostos na audiência pública conjunta realizada pelas referidas

Comissões  no  dia  30/04/2013,  que  tratou  do  art.  4º  da  Resolução  nº  2.253,  da

Secretaria de Estado de Educação; e sejam encaminhadas ao Governador do Estado

e à Secretária de Estado de Educação as notas taquigráficas da audiência pública

conjunta das Comissões de Educação, Ciência e Tecnologia e de Esporte, Lazer e

Juventude, realizada no dia 30/4/2013, às 14h45min, no Auditório desta Casa; e do

Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado à Secretária de Estado de

Educação  o  abaixo-assinado  entregue  pelos  representantes  dos  professores  de

Educação Física na audiência pública conjunta das Comissões de Educação, Ciência

e  Tecnologia  e  Esporte,  Lazer  e  Juventude,  realizada  no  dia  30/04/2013,  às

14h45min, no Auditório desta Casa, sendo o referido abaixo-assinado contra o art. 4º

da Resolução nº 2.253, da Secretaria de Estado de Educação. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 9 de maio de 2013.

Bosco, Presidente - Elismar Prado.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 8/5/2013

Às 14h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa,  Adalclever  Lopes,  Lafayette  de  Andrada,  Romel  Anízio  e  Ulysses  Gomes,

membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento

Rodrigues. Havendo número regimental,  o Presidente,  Deputado Zé Maia, declara

aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão; e comunica o recebimento da seguinte correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo” nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios

dos  Srs.  Alessandro  L.  Bonzano  Comper,  Secretário  de  Políticas  Públicas  de

Emprego do Ministério  do Trabalho e Emprego (substituto); e Eduardo Antônio da

Gama Guerra Curado, Auditor-Chefe do FNDE; do BNDES e do FNDE (3) (3/5/2013);

dos Srs. Antônio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do Fundo Nacional de

Assistência Social (2); Francisco Rodrigo Amaral, Chefe de Gabinete da Secretaria

Nacional  de  Juventude  (2);  Luiz  Fabrício  Vieira  Neto,  Diretor  de  Políticas

Penitenciárias  do  Departamento  Penitenciário  Nacional;  e  Paulo  Sérgio  Bomfim,

Diretor do Departamento de Gestão Interna do Ministério da Integração Nacional; e

do  FNDE  (4/5/2013). Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação  do  Plenário.  O  Projeto  de  Lei  nº  3.252/2012  é  retirado  da  pauta  por

determinação do Presidente, por não cumprir pressupostos regimentais; e o Projeto

de Lei nº 3.878/2013 é retirado da pauta atendendo-se a requerimento do Deputado

Lafayette  de  Andrada,  aprovado  pela  Comissão.  É  adiada,  atendendo-se  a

requerimento do Deputado Ulysses Gomes, aprovado pela Comissão, a votação do

parecer em que o relator conclui  pela apresentação de projeto de resolução para

ratificar o regime especial de tributação encaminhado pela Mensagem nº 403/2013.
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Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres que

concluem  pela  apresentação  de  projetos  de  resolução  para  ratificar  os  regimes

especiais de tributação encaminhados pela Mensagens nºs 399 e 402/2013 (relator:

Deputado Jayro Lessa),  401/2013 (relator:  Deputado Romel Anízio,  em virtude de

redistribuição)  e 402/2013 (relator:  Deputado Inácio  Franco);  e  os  pareceres  pela

aprovação,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.832/2012  (relator:  Deputado

Ulysses Gomes), 3.688 e 3.893/2013 na forma dos Substitutivos nº 1, da Comissão

de Constituição e Justiça (relator: Deputado Lafayette de Andrada); e pela rejeição do

Projeto de Lei nº 797/2011 (relator: Deputado Jayro Lessa); e das Emendas nºs 1 a 8

ao Projeto  de  Lei  nº  3.587/2012 (relator:  Deputado Zé Maia).  O parecer  sobre  o

Projeto  de  Lei  nº  3.843/2013,  no 2º  turno,  deixa de ser  apreciado em virtude de

solicitação  de  prazo  regimental  formulada  pelo  relator,  Deputado  Lafayette  de

Andrada. O Projeto de Lei nº 1.133/2011, no 1º turno, é convertido em diligência à

Secretaria  de  Defesa  Social,  atendendo-se  a  requerimento  do  relator,  Deputado

Lafayette  de  Andrada,  aprovado pela Comissão.  Passa-se  à  2ª  Fase da 2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que

dispensam a apreciação do Plenário.  Após discussão e  votação,  é  aprovado,  em

turno único, o Projeto de Resolução nº 3.965/2013,  que recebeu parecer  por  sua

aprovação. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Resolução nºs 3.856 a 3.865/2013.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária e

para as reuniões extraordinárias dos dias 13/5/2013, às 11h30min, e 14/5/2013, às

10h30min e às 14 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Zé Maia, Presidente - Adalclever Lopes - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Lafayette

de Andrada - Sebastião Costa.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/5/2013

Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista, Luiz Humberto Carneiro e João Leite (substituindo o Deputado Deiró Marra,
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por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Wilson Batista, declara aberta a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Humberto

Carneiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é subscrita  pelos  membros da Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o

recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relator o Deputado

Luiz Humberto Carneiro: Projetos de Resolução nºs 3.887 a 3.892/2013 e Projetos de

Lei nºs 2.316/2011, 3.098 e 3.680/2012 e 3.801/2013. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Resolução nºs 3.887

a 3.892/2013 e dos Projetos de Lei nºs 2.316/2011, 3.098 e 3.680/2012 e 3.801/2013,

que  receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Gilberto Abramo - Tiago Ulisses.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

8/5/2013

Às 15h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Leonídio Bouças,  Dalmo Ribeiro Silva e João Leite (substituindo o Deputado Luiz

Henrique, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Leonardo Moreira. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, nos termos do

art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
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do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

concluindo pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 3.751/2013 (relator: Deputado Leonídio Bouças). Neste momento,

retira-se o Deputado João Leite e registra-se a presença do Deputado Romel Anízio.

Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres

concluindo  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º  turno,  dos

Projetos de Lei nºs 3.296/2012, com as Emendas nºs 1 a 4, e 3.799/2013, na forma

do Substitutivo nº1 (relator:  Deputado Sebastião Costa).  Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Duilio de Castro - André Quintão - Luiz Henrique -

Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E

COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/5/2013

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  os  Deputados  Vanderlei  Miranda  e  Marques  Abreu,  membros  da  supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Marques  Abreu,  dispensa a  leitura  da  ata da reunião  anterior,  a  qual  é  dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo”,  nas

datas mencionadas entre parênteses: ofícios da Sra. Maria Sueli de Oliveira Pires,

Secretária  Adjunta de  Educação;  de Dom Walmor  Oliveira de  Azevedo,  Arcebispo

Metropolitano de Belo Horizonte; do Sr. João Castelo-Branco Goulão, Diretor-Geral

do Ministério da Saúde de Portugal (4/5/2013); e da Sra. Maria Coeli Simões Pires,

Secretária de Casa Civil (6/4/2013). O Presidente acusa o recebimento do Projeto de
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Lei  nº  3.949/2013,  em  turno  único,  do  qual  designou  como  relator  o  Deputado

Glaycon Franco. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Liza Prado em que solicita

seja  realizada  audiência  pública,  com  a  participação  da  Associação  Mineira  de

Municípios e da Subsecretaria de Políticas Antidrogas, entre outras entidades, para

debater  o  Programa Aliança pela  Vida,  do  governo  do  Estado;  e  dos  Deputados

Vanderlei Miranda (2) em que solicita sejam realizadas visitas técnicas à Comunidade

Terapêutica Fazenda da Paz, com sede em Teresina (PI), e ao Governador do Estado

e ao Secretário de Estado de Esportes e da Juventude para entregar-lhes o relatório

final da Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack; Tadeu Martins Leite em

que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  em  Pirapora,  para  discutir  o

enfrentamento  do  “crack”  e  de  outras  drogas  nessa  localidade.  É  recebido  o

requerimento  do  Deputado  Deiró  Marra  em  que  solicita  seja  realizada  audiência

pública no dia 27 de junho de 2013, no Município de Patrocínio, para discutir medidas

de prevenção e combate ao uso de “crack” e outras drogas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2013.

Vanderlei Miranda, Presidente - Paulo Lamac - Marques Abreu - Glaycon Franco.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/5/2013

Às  11h32min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Zé  Maia,

Adalclever Lopes, Lafayette de Andrada, Ulysses Gomes, Sebastião Costa e Tiago

Ulisses, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados

Ivair Nogueira, Rogério Correia e Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata

da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada e é subscrita  pelos  membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a



1533
____________________________________________________________________________

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação,  é aprovado o parecer  pela aprovação,  no 2º  turno,  do Projeto de Lei  nº

3.878/2013 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Lafayette de Andrade). O

Presidente  determina  a  distribuição  em  avulso  do  parecer  do  relator,  Deputado

Lafayette de Andrada, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.843/2013 na

forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Zé Maia em

que solicita seja realizada reunião com a presença da Sra. Renata Vilhena, Secretária

de Estado de Planejamento e Gestão, e do Sr. Leonardo Colombini, Secretário de

Estado de Fazenda, para cumprir o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal

no que se refere à demonstração e à avaliação por parte do Poder Executivo, do

cumprimento  das  metas  fiscais  estabelecidas  para  o  Estado  referentes  ao  último

quadrimestre  de  2012  e  ao  1º  quadrimestre  de  2013.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  desconvoca  a

reunião extraordinária de hoje, às 14 horas, convoca os membros da Comissão para

a próxima reunião ordinária e para a reunião extraordinária de hoje, às 18h15min,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Lafayette de  Andrada,  Presidente  -  Adalclever  Lopes -  Rogério Correia -  Romel

Anízio.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/5/2013

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Inácio Franco, Leonardo Moreira e Duilio de Castro (substituindo o Deputado Antônio

Carlos  Arantes,  por  indicação  da  Liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado Gustavo Corrêa,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Duilio de Castro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  da  seguinte

proposição, da qual designou como relator o Deputado Inácio Franco: Projeto de Lei

nº  1.346/2011,  no  1º  turno.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.252/2012 na forma do vencido em 1º

turno (relator: Deputado Leonardo Moreira). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação  do  Plenário.  Nesse  momento,  registra-se  a  presença  do  Deputado

Adalclever Lopes (substituindo o Deputado Ivair Nogueira, por indicação da Liderança

do PMDB).  Submetido a votação,  é aprovado o Requerimento nº  4.634/2013,  em

turno único.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os requerimentos dos Deputados Cabo Júlio (2) em que

solicita seja realizada audiência pública para discutir a situação contábil, patrimonial,

financeira  e  fiscal  da  Fundação  Tiradentes,  bem  como  as  medidas  que  foram

adotadas pela administração da Polícia Militar para a destinação de todo o patrimônio

dessa Fundação, de acordo com as disposições da Lei 10.222, de 4/7/90; e em que

solicita seja realizada audiência pública em conjunto com a Comissão de Saúde, no

Município  de  São João del  Rei,  para  discutir  os  serviços de  assistência  à saúde

prestados pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas

Gerais, bem como a limitação de atendimento pelos conveniados aos segurados e

suas famílias no Município e região; Rogério Correia em que solicita seja realizada

audiência  pública  para  debater  a  aplicação,  por  parte  do  Estado,  dos  recursos

oriundos  da  Compensação  Financeira  pela  Exploração  de  Recursos  Minerais.  É

recebido, para posterior apreciação, o requerimento do Deputado Sargento Rodrigues

em que solicita seja encaminhado ao Governador do Estado e à Secretária de Estado

de Planejamento e Gestão pedido de providências com vistas a que se empenhem

para que sejam atendidas as solicitações dos assessores jurídicos da Polícia Militar
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no tocante a sua transferência para o Grupo de Direção e Assessoramento do Quadro

Geral,  previsto  na  Lei  Delegada  nº  174,  de  2007,  à  regularização da jornada  de

trabalho  e  ao  reajuste  salarial.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

Gustavo  Corrêa,  Presidente  -  Duarte  Bechir  -  Inácio  Franco  -  Ivair  Nogueira  -

Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Tiago Ulisses.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 15/5/2013

Às  14h4min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Zé  Maia,

Adalclever Lopes, Lafayette de Andrada e Romel Anízio, membros da supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  o Presidente,  Deputado Zé Maia,  declara

aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº

3.193/2012, no 2º turno, do qual designou como relator o Deputado João Vítor Xavier.

São retirados da pauta a Mensagem nº 403/2013, o Projeto de Lei Complementar nº

16/2011  e  o  Projeto  de  Lei  nº  3.968/2013,  atendendo-se  a  requerimentos  dos

Deputados Lafayette de Andrada, Jayro Lessa e Adalclever Lopes, respectivamente,

e os Projetos de Lei nºs 3.587/2012 e 3.843/2013, por determinação do Presidente,

por  não cumprir  pressupostos regimentais e por haver  sido apreciado em reunião

anterior,  respectivamente.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº

34/2013  (relator:  Deputado  Lafayette  de  Andrada)  e  dos  Projetos  de  Lei  nºs

3.193/2012  (relator:  Deputado  Adalclever  Lopes,  em  virtude  de  redistribuição)  e

3.803/2013 (relator: Deputado Romel Anízio) na forma do vencido no 1º turno. Passa-
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se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Resolução nºs 3.966

e 3.967/2013, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a discussão e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Resolução nºs 3.887 a 3.982/2013. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária e para a reunião extraordinária do dia

21/5/2013, às 11 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2013.

Zé Maia, Presidente - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Lafayette de Andrada.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 15/5/2013

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e o

Deputado Celinho do Sinttrocel, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o  Deputado Rogério Correia.  Havendo número regimental,  a  Presidente,

Deputada Rosângela Reis,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a  qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta

e a discutir as condições de trabalho na área de enfermagem no Estado. Registra-se

a presença do Deputado Bosco. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião  para  ouvir  a  Sra.  Berenice  de  Freitas  Diniz,  representando o  Sr.  Renato

Almeida de Barros, Coordenador Sindical do Sind-Saúde; Rubens Schörder Sobrinho,

Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais; Juvenal Araújo,

Diretor da Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde

no  Estado  de  Minas  Gerais,  representando  o  Sr.  Rogério  Fernandes,  Presidente

dessa Federação e Secretário  Municipal  Adjunto de Trabalho e Emprego de Belo

Horizonte; e Carlos Augusto dos Passos Martins, Presidente da Associação Sindical

dos  Trabalhadores  em  Hospitais  de  Minas  Gerais,  que  são  convidados  a  tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Celinho do Sinttrocel,
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autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas.  Retira-se  a  Deputada  Rosângela  Reis.  Os  Projetos  de  Lei  nºs

2.576/2011,  3.873,  3.881,  3.886  e  3.898/2013  e  os  Requerimentos  nºs  4.605  e

4.625/2013,  constantes  da  pauta,  deixam  de  ser  apreciados  por  falta  de  quórum

regimental. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

Rosângela Reis, Presidente - Celinho do Sinttrocel - Gustavo Valadares.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 16/5/2013

Às 10h42min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Glaycon Franco e Sávio Souza Cruz (substituindo o Deputado Cabo Júlio,

por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, a Presidente, Deputada Liza Prado, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Glaycon Franco, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir  e votar proposições da Comissão. Ato contínuo, acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto

de Lei nº 4.002/2013, em turno único (Deputado Glaycon Franco); e 4.012/2013, em

turno único (Deputada Ana Maria Resende). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  da

Deputada Liza Prado (2) em que solicita:  sejam ouvidas as pessoas presentes na

reunião  do  dia  16/5/2013;  seja  realizada,  no  Município  de  Varginha,  reunião  de

audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

para debater os problemas e as medidas que estão sendo tomadas em favor das
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pessoas com deficiência. A seguir, a Presidência passa a palavra aos Srs. Joaquim

Bracinho,  Vereador  de  Betim;  Rodrigo  Bravim  Braúnas,  advogado  e  assessor  do

Vereador Joaquim Bracinho; Camilo Machado, professor da Pontifícia Universidade

Católica -  PUC -;  Nerival  Pires da Silva;  e às Sras.  Micheli  Bretas,  Vereadora de

Uberlândia;  Kátia  Ferraz  Ferreira,  Presidente  do  Centro  de  Vida  Independente  e

Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência -

Conped  -;  Teresinha  Oliveira  da  Rocha,  colaboradora  do  Centro  de  Vida

Independente; Fabiana Cruzelina da Silva e Sirlene Alves Xavier, que discorrem sobre

os problemas de locomoção e transporte das pessoas com deficiência. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2013.

Cabo Júlio, Presidente - Glaycon Franco.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

17/5/2013

Às  13h45min,  comparece  no  Teatro  Municipal  de  São  Sebastião  do  Paraíso  o

Deputado João Leite,  membro da supracitada Comissão. Está presente também o

Deputado  Antônio  Carlos  Arantes.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado João Leite, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se

destina a debater a cooperação entre os órgãos de segurança dos Estados de Minas

Gerais e São Paulo, visando à melhoria da segurança pública nos referidos Estados e

em suas divisas. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir a Major PM Silvana Helena Sozza, Comandante Interina do 15º BPM - I - de

Franca e Região, representando o Cel. PM Benedito Roberto Meira, Comandante-

Geral da Polícia Militar de São Paulo; e os Srs. Cássio Soares, Secretário de Estado

de Desenvolvimento Social de Minas Gerais;  Rêmolo Aloise, Prefeito Municipal de

São Sebastião do Paraíso; Daniel Mendonça Aloise, Vice-Prefeito de São Sebastião

do Paraíso; José Luiz Corrêa, Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do
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Paraíso;  Daniel  Souza  Silva,  Delegado  de  Polícia  Federal  em  Divinópolis,

representando o Sr. Sérgio Barboza Menezes, Superintendente Regional da Polícia

Federal em Belo Horizonte; Cel. PM Edilson Ivair Costa, Comandante da 18ª RPM em

Poços de Caldas, representando o Sr. Márcio Martins Santana, Comandante-Geral da

Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;  Ten.-Cel.  PM  Ronaldo  Resende  dos  Anjos,

Comandante  do  12º  BPM  de  Passos;  Ten.-Cel.  PM  Daniel  Paulino  de  Souza,

Comandante da 20ª Cia. PM Independente de São Sebastião do Paraíso; Subten. BM

Paulo Neves de Resende, Comandante do Pelotão de São Sebastião do Paraíso,

representando o Sr. Sílvio Antônio de Oliveira Melo, Comandante-Geral do Corpo de

Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais;  Braúlio  Stivanin  Júnior,  Chefe  do  18º

Departamento de Polícia Civil de Minas Gerais, representando o Sr. Cylton Brandão

da Matta, Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Adilson Rossi, Deputado

Estadual  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  São  Paulo;  Marcus  Roberto

Piedade, Delegado Regional de Polícia Civil em São Sebastião do Paraíso, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Antônio Carlos  Arantes, coautor do requerimento que deu origem ao debate, para

suas considerações iniciais.  Logo após, passa a palavra aos convidados para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues - Cabo Júlio - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira.

ATA DA 3ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/5/2013

Às 11h23min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Tadeu Martins  Leite  e  Tiago Ulisses,  membros da Comissão de Esporte,  Lazer  e

Juventude, e os Deputados Lafayette de Andrada, Sebastião Costa, Tiago Ulisses,

Duarte  Bechir  (substituindo  o  Deputado  Jayro  Lessa)  e  Gustavo  Valadares
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(substituindo o Deputado Zé Maia),  ambos por indicação da Liderança do BTR, e

Tadeu Martins  Leite  (substituindo o Deputado Adalclever  Lopes,  por  indicação da

Liderança  do  PMDB),  membros  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marques Abreu,

declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação  do  Plenário.  Na  fase  de  discussão  do  parecer  do  relator,  Deputado

Marques  Abreu,  pela  Comissão de  Esporte,  Lazer  e  Juventude,  que conclui  pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.685/2013 na forma do Substitutivo nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 4, são apresentadas

as  Propostas  de  Emendas  nºs  1  a  6,  do  Deputado  Tadeu  Martins  Leite.  Após

discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer,  salvo  as  propostas  de  emendas.  O

Presidente informa que as Propostas de Emendas nºs 1 e 4 já estão contempladas no

parecer. Submetidas a votação, são rejeitadas as Propostas de Emendas nºs 2, 3 e 5,

registrando-se  o  voto  contrário  do  Deputado  Tadeu  Martins  Leite.  Submetida  a

votação, é aprovada a Proposta de Emenda nº 6. É dada nova redação ao parecer. A

seguir,  o  Presidente  determina  a  distribuição  em  avulso  do  parecer  do  relator,

Deputado  Lafayette  de  Andrada,  pela  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, que conclui pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 5 a 9, e pela rejeição das

Emendas  nºs  1  a  4,  da  Comissão  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a reunião conjunta do dia  21/5/2013,  às

11h15min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

Marques Abreu, Presidente - Lafayette de Andrada - Duarte Bechir - Tadeu Martins

Leite - Antônio Carlos Arantes - Tenente Lúcio.
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ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 20/5/2013

Às  11h37min,  comparecem na Sala  das Comissões  os Deputados Lafayette  de

Andrada,  Sebastião  Costa,  Tiago Ulisses,  Duarte  Bechir  (substituindo o Deputado

Jayro Lessa, por indicação da Liderança do Bloco Avança Minas), Gustavo Valadares

(substituindo  o  Deputado  Zé  Maia,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco

Transparência  e  Resultado)  e  Tadeu  Martins  Leite  (substituindo  o  Deputado

Adalclever Lopes, por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Lafayette  de

Andrada, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta

e a discutir  e  votar  proposições  da Comissões.  Passa-se  à  1ª  Fase da 2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados,  cada  um por  sua vez,  os  pareceres  pela  aprovação,  no  1º  turno,  do

Projeto de Lei nº 4.041/2013 com a Emenda nº 1, registrando-se o voto contrário do

Deputado Tadeu Martins Leite; e pela rejeição das Emendas nºs 1 a 5 apresentadas

ao Projeto de Lei nº 3.893/2013 (relator: Deputado Lafayette de Andrada). Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para as próximas reuniões extraordinárias do dia

21/5/2013, às 11 horas e às 14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

Adalclever Lopes, Presidente - João Leite - Sebastião Costa - Ana Maria Resende.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 20/5/2013

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão (substituindo o Deputado Pompilio Canavez, por indicação da Liderança do PT),
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Elismar Prado (substituindo o Deputado Paulo Lamac, por indicação da Liderança do

PT) e Luiz Humberto Carneiro (substituindo a Deputada Luzia Ferreira, por indicação

da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão  presentes,

também,  a  Deputada Liza  Prado  e  os  Deputados  Dinis  Pinheiro  e  Antonio  Lerin.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara aberta a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Humberto

Carneiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é subscrita  pelos  membros da Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião se destina a debater a criação da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro

e  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Paulo  Piau

Nogueira,  Prefeito  Municipal  de  Uberaba;  Elmar  Humberto  Goulart,  Presidente  da

Câmara  Municipal  de  Uberaba;  Aelton  Freitas,  Deputado Federal;  Márcio  Teixeira

Nobre, Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia; Rui Gomes Nogueira Ramos,

Prefeito Municipal de Pirajuba e Presidente da Associação dos Municípios do Vale do

Rio  Grande;  Fausto  Ferreira,  Prefeito  Municipal  de  Pedrinópolis  e  Presidente  da

Associação dos Municípios do Planalto de Araxá; e Osmar Vicente, Samuel Pereira e

Edmilson  Ferreira  de  Paula,  Vereadores  do  Município  de  Uberaba,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra à Deputada

Liza  Prado,  autora  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

Paulo Lamac, Presidente - Luzia Ferreira - André Quintão.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 21/5/2013

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Celinho do Sinttrocel e Gustavo Valadares (substituindo o Deputado
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Juninho  Araújo,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  a  Presidente,  Deputada Rosângela  Reis,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Celinho do Sinttrocel, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  acusa  o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou relator o Deputado

Bosco: Projeto de Lei nºs 445/2011, 3.545/2012, 3.852, 3.941, 3.979 e 3.989/2013,

todos  em  turno  único.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.576/2011, 3.873, 3.898, 3.899, 3.921,

3.925, 3.943 e 3.971/2013, que receberam parecer por sua aprovação; e os Projetos

de  Lei  nºs  2.472/2011,  3.881/2013  3.886/2013,  que  receberam  parecer  por  sua

aprovação com a Emenda nº 1. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Requerimentos nºs 4.605, 4.625 e 4.708/2013. Submetidos a discussão

e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos  de  Lei  nºs  1.289,  1.520  e  2.693/2011;  3.349  e  3.644/2012;  3.701  e

3.729/2013.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado João Vítor Xavier em que

solicita seja realizada audiência pública para debater a implantação de piso salarial

para  o  advogado  no  Estado;  da  Deputada  Rosângela  Reis  em  que  solicita  seja

realizada audiência pública no Município de Ipatinga, para conhecer o diagnóstico da

população  de  rua,  realizado  pelo  Projeto  Paz  nas  Ruas  e  debater  medidas

necessárias  e  possíveis  soluções  para  a  questão;  e  do  Deputado  Celinho  do

Sinttrocel  (5)  em que solicita  sejam realizadas audiências públicas para debater a

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT -, no seu septuagésimo ano de vigência; as

irregularidades nas condições de trabalho da Siderúrgica Aperam; as condições de

trabalho no setor mineral no Estado; os efeitos da mecanização do corte da cana no

Estado;  e  as  reivindicações  dos  servidores  municipais  da  Prefeitura  de  Belo
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Horizonte, bem como a relação da prefeitura com seus funcionários. São recebidos

pela  Presidência  requerimentos  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel  (11)  em  que

solicita sejam realizadas audiências públicas para debater as condições de trabalho

na área da enfermagem, a ser realizada no Município de Diamantina; as condições de

funcionamento e as ações do Ministério do Trabalho e Emprego na Região de Montes

Claros; o sistema Usiminas e seus investimentos sociais em Ipatinga e na Região; as

alterações  administrativas  implementadas  pelo  INSS  e  suas  implicações  na

Previdência Social; e em que solicita sejam realizadas visitas ao Hospital João XXIII,

ao Hospital Infantil João Paulo II, ao Centro Psíquico da Adolescência e Infância -

Cepai, ao Hospital Regional Antônio Dias, no Município de Patos de Minas, à Casa de

Saúde Padre Damião, no Município de Ubá, e ao Centro Hospitalar Psiquiátrico de

Barbacena, para verificar as condições de trabalho dos profissionais de enfermagem

nos referidos estabelecimentos; e em que solicita seja realizada visita ao Ministro de

Estado da Saúde para discutir os Projetos de Lei nºs 2.295/2000 e 4.924/2009, que

dispõem, respectivamente, sobre a jornada de trabalho e sobre o piso salarial dos

profissionais de enfermagem; da Deputada Rosângela Reis (2) em que solicita seja

realizada  audiência  pública  para  difundir  o  trabalho  do  Conselho  Estadual  de

Trabalho, Emprego e Renda - Ceter -, assim como, debater as políticas públicas do

setor no Estado de Minas Gerais; e seja realizada audiência pública conjunta com a

Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para  debater  as

atribuições  e  as  condições  de  trabalho  dos  servidores  das  Superintendências

Regionais de Regularização Ambiental - Suprams -; do Deputado Fred Costa (2) em

que  solicita  sejam  realizadas  audiências  públicas  para  discutir  a  gratuidade  do

transporte  intermunicipal  para  idosos;  e  para  discutir  a  implantação  do  Cartão

Intermunicipal de Transporte Gratuito para idosos no Estado de Minas Gerais; e dos

Deputados Celinho do Sinttrocel, Bosco e Rogério Correia (2) em que solicitam sejam

encaminhados  ofícios  ao  Presidente  da  Câmara  dos  Deputados  solicitando-lhe

urgência na apreciação em Plenário do Projeto de Lei  nº  2.295/2000,  que dispõe

sobre a jornada de trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem; e

solicitando-lhe urgência na tramitação do Projeto de Lei nº 4.924/2009, que dispõe

sobre  o  piso  salarial  do  enfermeiro,  do  técnico  de  enfermagem,  do  auxiliar  de
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enfermagem e da parteira. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2013.

Rosângela Reis, Presidente - João Vítor Xavier - Duarte Bechir.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.078/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução  em  epígrafe  ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  setor

fabricante de artigos de PVC, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 16/5/2013, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O objetivo da proposição em exame é ratificar regimes especiais de tributação em

matéria do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre

Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação - ICMS - concedidos ao contribuinte mineiro da indústria de artigos de

PVC, signatário de protocolo de intenções com o Estado, nos termos do art. 225-A da

Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975. Esses regimes foram comunicados pelo

Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 400/2013, publicada no “Diário do

Legislativo”  em  12/4/2013.  A  mensagem  encaminhou  exposição  de  motivos,

elaborada  pela  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  -  SEF  -,  que  demonstra  a

necessidade da adoção de medidas de fomento e de proteção do setor,  sujeito a

sofrer  impactos  negativos  em  decorrência  de  políticas  econômicas  instituídas  por

outros Estados da Federação, relativamente ao ICMS.

A concessão dos regimes especiais fundamenta-se no inciso IX do art. 32-A da Lei
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nº 6.763, de 1975, que autoriza o Poder Executivo a conceder crédito presumido do

ICMS, por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo

firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por

ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3%.

De acordo com a exposição de motivos da SEF, os regimes foram precedidos da

assinatura de protocolo de intenções, por meio do qual as indústrias de artigos de

PVC se comprometeram a investir no Estado aproximadamente 4,5 milhões de reais

e a gerar 44 empregos diretos e 22 empregos indiretos. Em contrapartida, por meio

do regime especial, foi concedido a essas empresas crédito presumido, resultando

em carga tributária efetiva de 3%, relativa ao ICMS devido nas vendas dos produtos

industrializados  relacionados no protocolo  de intenções,  realizadas pelo  centro  de

distribuição.

Cumpre informar que, nos termos do disposto no art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975, nas hipóteses dos arts.  32-A a 32-I  da mesma lei,  caso o

regulamento preveja a concessão do benefício por  meio de regime especial,  este

deverá ser ratificado pela Assembleia Legislativa, na forma e nos prazos previstos

nos parágrafos do art. 225 da citada lei. O art. 225, por sua vez, faculta ao Poder

Executivo a adoção de medidas necessárias à proteção da economia do Estado, caso

outra unidade da Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal

não previstos em lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação

específica.  O  §  1º  desse  artigo  determina  que  o  expediente  com  exposição  de

motivos para adoção de medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à

Assembleia Legislativa pela SEF. Conforme o disposto no § 2º do mesmo artigo, essa

medida deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de resolução.

Nos termos do § 6º do mencionado dispositivo, cabe à SEF, ainda, o envio trimestral à

Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas

incidiram.

Mantemos o nosso posicionamento favorável às medidas de proteção e fomento à

indústria de artigos de PVC.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 4.078/2013,
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em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2013.

Jayro Lessa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.079/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de

indústrias de adubos e fertilizantes, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 16/5/2013, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame tem o objetivo de ratificar a concessão de regime especial de

tributação ao contribuinte mineiro do setor de adubos e fertilizantes, nos termos do

art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou

incentivos  fiscais  ou  financeiro-fiscais  concedidos  por  outros  Estados,  conforme

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda, encaminhada por meio

da Mensagem nº 399/2013, publicada no “Diário do Legislativo” em 12/4/2013.

Salienta-se que o art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação

tributária  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências,  faculta  ao  Poder

Executivo a adoção de medidas necessárias à proteção da economia do Estado, caso

outra unidade da Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal

não previstos em lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação

específica.  O  §  1º  desse  artigo  determina  que  o  expediente  com  exposição  de

motivos para adoção de medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à

Assembleia Legislativa pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEF. Essa medida,

conforme o disposto no § 2º do referido artigo, deve ser ratificada por esta Casa no

prazo de 90 dias, por meio de resolução. Nos termos do § 6º do mesmo dispositivo,

cabe à SEF, ainda, o envio trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas
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e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

Encaminhada para atender ao disposto no artigo acima referido, a exposição de

motivos da SEF justifica a citada concessão do regime especial à indústria de adubos

e fertilizantes pela concessão irregular de benefícios fiscais ocorrida no Estado do

Paraná,  por  meio  do  Decreto  nº  1.980,  de  21  de dezembro de 2007.  O  referido

benefício, segundo a exposição de motivos, afronta o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea "g", da Constituição da República, e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975, uma vez que foi concedido sem a aprovação do Conselho Nacional

de Política Fazendária - Confaz. A exposição de motivos chama atenção para o fato

de que a norma constitucional visa à harmonia entre os entes federados ao evitar a

chamada guerra fiscal.

A exposição de motivos alega que a concessão unilateral de benefícios fiscais em

matéria  do  ICMS,  por  determinada  unidade  federativa,  torna  as  condições  de

concorrência  dos  contribuintes  lá  situados  melhores  do  que  as  dos  contribuintes

localizados em outras unidades da Federação, já que provoca redução nos preços

das mercadorias. Com isso, as empresas beneficiadas passam a vender mais tanto

em seu território quanto no do nosso Estado, dificultando as vendas dos produtos

mineiros. Esse tipo de benefício possibilita que o contribuinte deixe de desembolsar

recursos com o recolhimento do imposto para utilizá-los como capital de giro e em

novos  investimentos,  o  que reflete  diretamente  na  sua  competitividade e  na  livre

concorrência em relação aos estabelecimentos industriais de Minas Gerais.

Pelos argumentos apresentados, a exposição de motivos defende a reação rápida

do governo estadual para neutralizar os efeitos econômicos e sociais negativos da

competição desleal. Desse modo, foi concedido, por meio de regimes especiais de

tributação, crédito presumido no percentual  de 75% do valor do imposto incidente

sobre as saídas interestaduais de fertilizantes de produção de empresas localizadas

no Estado. A exposição de motivos salienta que a carga tributária efetiva irá variar

conforme o saldo devedor verificado no período de apuração.

Cabe informar que os regimes especiais concedidos às empresas do setor constam

da relação trimestral das medidas de proteção da economia, referente ao 4º trimestre

de 2012, enviada pela SEF a esta Comissão, em cumprimento ao disposto no § 6º do
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art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975.

Tendo em vista a necessidade de proteção do setor de adubos e fertilizantes e da

economia mineira como um todo, somos favoráveis à proposição.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

4.079/2013, em turno único, na forma original

Sala das Comissões, 24 de maio de 2013.

Jayro Lessa, relator.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a revista "Exclusive" pelo início de sua circulação em Belo

Horizonte (Requerimento nº 4.600/2013, do Deputado Alencar da Silveira Jr);

de congratulações com os policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar que

atuaram  na  operação  que  apreendeu  22  caixas  de  bananas  de  dinamite,

correspondentes  a  525kg  de  explosivos,  em  Monte  Carmelo  (Requerimento  nº

4.618/2013, do Deputado Cabo Júlio);

de congratulações com a Rádio Sete Colinas, de Uberaba, pelos 45 anos de sua

fundação (Requerimento nº 4.627/2013, do Deputado Adelmo Carneiro Leão);

de congratulações com o Sr. Joaquim José Miranda Júnior por sua posse no cargo

de  Corregedor-Geral  do  Departamento  Penitenciário  Nacional  (Requerimento  nº

4.631/2013, do Deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com os policiais militares do 48º Batalhão de Polícia Militar que

atuaram na operação que apreendeu 4.300 buchas de maconha e 49 papelotes de

cocaína em Ibirité (Requerimento nº 4.687/2013, do Deputado Cabo Júlio);

de protesto (a ser encaminhada ao Governador do Estado e à Secretaria de Defesa

Social)  pela forma inadequada como foi  realizada a reconstituição da tentativa de

homicídio contra uma adolescente em Ouro Preto, supostamente cometida pelo Sr.

Geraldo do Amaral Toledo Neto, Delegado de Polícia (Requerimento nº 4.742/2013,

da Comissão de Direitos Humanos);
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de congratulações com D. Frei Diamantino Prata de Carvalho, Bispo de Campanha,

pela dedicação a todo o processo que tornou possível a beatificação de Nhá Chica,

ocorrida em 4/5/2013, em Baependi (Requerimento nº 4.750/2013, da Comissão de

Turismo);

de aplauso ao Sr.  Bruno Freire de Castro,  médico do  Hospital  João XXIII,  pela

atuação  exemplar  em  benefício  da  investigação  de  tentativa  de  homicídio  de

adolescente imputada ao Sr.  Geraldo do Amaral Toledo Neto, Delegado de Polícia

(Requerimento nº 4.754/2013, da Comissão de Direitos Humanos);

de aplauso à Sra. Thais Degani Dumont Coelho, Delegada de Polícia, pela atuação

exemplar no atendimento da adolescente A. L. S., que teria sido vítima de tentativa de

homicídio  imputada  ao  Sr.  Geraldo  do  Amaral  Toledo  Neto,  Delegado  de  Polícia

(Requerimento nº 4.755/2013, da Comissão de Direitos Humanos);

de congratulações com os policiais  militares,  lotados no 24º Batalhão de Polícia

Militar, de Varginha, que atuaram em operação que culminou na apreensão de 3kg de

cocaína (Requerimento nº 4.756/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso ao Sd.  PM João Luiz Chagas,  lotado na 6ª  Cia.  do 1º  Batalhão de

Polícia Militar, por seu empenho em prestar atendimento à população, especialmente

às pessoas com deficiência auditiva (Requerimento nº 4.757/2013, da Comissão de

Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares lotados no 22º Batalhão de Polícia Militar  que

participaram de operação que culminou na prisão de três suspeitos de praticarem

crimes na região Centro-Sul de Belo Horizonte, especialmente no Bairro Belvedere

(Requerimento nº 4.758/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares lotados no 34º Batalhão de Polícia Militar e na

Coordenadoria de Ensino do Curso de Formação de Sargentos pela participação em

operação  que  culminou  na  prisão  de  oito  cambistas  e  quatro  flanelinhas  nos

arredores  do  Mineirão  (Requerimento  nº  4.760/2013,  da  Comissão  de Segurança

Pública);

de  apoio  à  sanção  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  277,  de  2005,  que

regulamenta  o  §  1º  do  art.  201  da  Constituição  Federal,  o  qual  dispõe  sobre  a

aposentadoria  da  pessoa  com  deficiência  segurada  pelo  Regime  Geral  de
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Previdência  Social  (Requerimento  nº  4.769/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com

Deficiência);

de pesar pelo falecimento do Prof. José Elias Murad, ocorrido 27/4/2013, em Belo

Horizonte (Requerimento nº 4.771/2013, da Comissão de Combate ao Crack).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2013

ATAS

ATA DA 12ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 23/5/2013

Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de vídeo -

Palavras do Deputado Fred Costa - Entrega de título - Palavras do Sr. José Mario

Caprioli dos Santos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Fred Costa - Ivair Nogueira - Tiago Ulisses.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Ivair  Nogueira)  -  Às  20h15min,  declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura das atas das

três reuniões anteriores.

Atas

- O Deputado Tiago Ulisses, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das atas das

três reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à entrega ao Sr.  ao José Mario Caprioli dos

Santos  do  título  de  Cidadão Honorário  do  Estado  de  Minas  Gerais,  concedido  a

requerimento do Deputado Fred Costa, conforme publicação no “Diário do Executivo”

de 16 de janeiro de 2013.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Silvana Melo do

Nascimento, Secretária de Estado Adjunta de Turismo, representando o Governador

do Estado em exercício, Alberto Pinto Coelho; o Exmo. Sr. José Mario Caprioli dos

Santos, Presidente do Comitê Executivo e COO da Azul Linhas Aéreas Brasileiras; o
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Exmo. Sr. Antonio Augusto Gomes dos Santos e a Exma. Sra. Maria Antonia Caprioli

G. dos Santos, pais do homenageado; e o Exmo. Sr. Deputado Fred Costa, autor do

requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Wander Luís Silva, Presidente

da  Federação  das  Associações  Comerciais  e  Empresariais  do  Estado  de  Minas

Gerais - Federaminas -;  Vicente Maia do Prado, Vice-Presidente do Sindicato das

Empresas de Turismo do Estado de Minas Gerais;  Sérgio Cavalieri,  Presidente do

Conselho do Grupo Asamar; Roberto Luciano Fagundes, Presidente da Associação

Comercial  e  Empresarial  de  Minas  -  ACMinas  -;  Marcos  Jacinto,  Presidente  da

Associação Comercial de Patrocínio; João Carlos Amaral, jornalista e Presidente da

Abrajet Minas; e de tripulantes da Azul Linhas Aéreas Brasileira.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Fred Costa

Boa noite a todos. Peço licença para utilizar a tribuna. Cumprimentos os Exmos.

Srs.  Deputado  Ivair  Nogueira,  dileto  amigo,  competente  parlamentar,  neste  ato

representando  o  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  desta  Casa;  e  José  Mario

Caprioli  dos  Santos,  Presidente  do  Comitê  Executivo  da  Azul  Linhas  Aéreas

Brasileiras;  e  a  Exma.  Sra.  Secretária  Adjunta  de  Turismo,  representando  o

Governador  em  exercício  do  Estado  de  Minas  Gerais,  Alberto  Pinto  Coelho.

Cumprimento a Sra. Caroline, esposa do homenageado; e, na pessoa do Sr. Roberto

Fagundes, Presidente, entusiasta da sugestão da solenidade que ora conduzimos,

cumprimento os demais convidados.

A história  da  aviação  remonta  a  tempos  pré-históricos.  O  desejo  de  voar  está

presente desde que o homem pré-histórico passou a observar o voo de pássaros.

Alguns os imitaram, tentando usar asas de madeira, e obviamente não lograram êxito.



1555
____________________________________________________________________________

Deixando  de  discorrer  sobre  a  pré-história  da  aviação,  dos  sonhos  dos  antigos

egípcios  e  gregos,  chegamos ao artista  e  inventor  Leonardo  da Vinci,  a  primeira

pessoa a se dedicar seriamente a projetar uma máquina capaz de voar carregando

um ser humano. Somente no final do século XX se iniciam as tentativas de voo com

os aparelhos então denominados mais pesados que o ar.

Otto, o mais conhecido dos pioneiros da aviação, foi para muitos o primeiro a fazer

voos curtos bem-sucedidos e controlados. Por ironia do destino, acabou morrendo em

um acidente aéreo, ao cair  de uma altura de aproximadamente 20m, sendo suas

últimas  palavras  “sacrifícios  precisam ser  feitos”.  Seu sacrifício  valeu:  no  final  do

século XX, embora a primazia sobre a invenção do avião seja discutida e disputada

por  várias  nações  ainda  hoje,  é  finalmente  iniciada  a  aviação.  Infortunadamente,

Santos Dumont é pouco conhecido na maioria dos países, embora seja reconhecido

por  todos  nós  do  Brasil  como  o  pai  da  aviação.  Mas  a  maior  parte  do  mundo

reconhece  os  irmãos  americanos  Wright  por  tal  feito.  Neste  momento,  torna-se

irrelevante essa paternidade. Todos tiveram sua importância histórica transcendental.

Hoje nos reunimos para homenagear uma pessoa que tem sua história intimamente

ligada à aviação civil e ao transporte aéreo. José Mario Caprioli dos Santos nasceu

em Campinas, no Estado de São Paulo; formou-se em Administração de Empresas

na Pontifícia  Universidade Católica  -  PUC -  de  Campinas;  fez especialização em

Gestão de Transportes Públicos na renomada Unicamp e especialização em Mercado

de Capitais, na Universidade de Columbia, em Nova Iorque.

Com  formação  qualificada  e  tirocínio  acumulado  nas  empresas  familiares  de

transporte rodoviário, resolveu - faço aqui um trocadilho - alçar voos. Com apenas 26

anos  de  idade,  com  denodo,  funde,  ou  melhor,  funda-fundir  será  em  breve-em

24/3/98, em sua cidade natal, a Trip Linhas Aéreas, marcando o início de uma era e

de  um  futuro  auspicioso  no  segmento.  Inicialmente,  como  ele  me  relatou  hoje,

durante  o  almoço,  eram  apenas  duas  aeronaves  usadas,  que  poderiam  levar  no

máximo 30 pessoas. Pensava inicialmente em explorar uma rota no interior de São

Paulo. Porém, surgiu a oportunidade e, de forma visionária, encontrou sucesso na

rota  Natal-Fernando  de  Noronha-Recife,  sendo  também  a  rota  Belo  Horizonte-

Campinas incluída no primeiro ano da empresa, criando desde então estreita relação
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com o Estado de Minas Gerais.

Nos anos seguintes, com enorme proficiência, a empresa cresceu. Em 2007, com

apenas nove anos, a empresa adquiriu a Total Linhas Aéreas, com sede em Belo

Horizonte, desembarcando de vez em Minas Gerais e ampliando de 32 para 60 o

número  de  destinos  operados.  Transferiu,  ainda,  o  seu  centro  de  engenharia  e

manutenção  para  o  Aeroporto  da  Pampulha,  gerando  emprego  para

aproximadamente 400 pessoas na nossa Capital. Já em 2008, ano em que enfrentei

a minha primeira disputa eleitoral - não tão jovem quanto ele, mas quase, com 26

anos  de  idade  -,  pela  primeira  vez,  a  empresa  batia  a  marca  de  1  milhão  de

passageiros transportados. Em 2009, já eram 70 destinos e 2 milhões de passageiros

transportados, e a empresa era considerada a maior companhia aérea regional da

América  do  Sul.  Em  um  mercado  extremamente  difícil  de  se  consolidar,  sempre

conseguiu  operar  as  suas  contas  com  equilíbrio  e  lucro.  Mais  uma  vez,  com

galhardia, no ano de 2012, tomava uma importante decisão para a aviação no Brasil,

promovendo a fusão com a Azul e tornando-se a 3ª maior empresa aérea do Brasil,

com o maior número de cidades atendidas dentro do território nacional. Hoje, são

aproximadamente 840 voos diários, 121 aeronaves, 100 destinos, sendo 13 dentro do

nosso  Estado  de  Minas  Gerais,  gerando  quase  10  mil  empregos  num  país  cuja

grande  marca,  infelizmente,  é  o  contraste  social.  Só  por  esse  motivo  já  seria

merecedor de todas as nossas felicitações e cumprimentos. Com uma frota moderna

e profissionais altamente capacitados, a empresa vem caindo na graça de todos cada

vez mais.

Hoje relatei a ele que faço uso constante dos serviços da empresa para o interior de

Minas Gerais e que, há aproximadamente 40 dias, quando retornava da cidade de

Araxá,  chamaram-me  a  atenção  duas  manifestações:  uma,  de  respeito  ao

consumidor;  e  outra,  de  respeito  ao  idoso.  Quando  cheguei  para  fazer  o  meu

embarque,  uma  funcionária,  de  forma  muito  educada,  se  dirigiu  a  mim  e  disse:

“Senhor, por favor, desculpe-nos, mas o voo vai atrasar. Acreditamos que por duas

horas”. Infortúnios existem. E, nesse caso específico, o clima realmente não permitiu

que a aeronave ali estivesse. Então, não me restou outra alternativa naquele modesto

aeroporto:  sentei-me  num  canto  e  comecei  a  retornar  as  inúmeras  ligações
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pendentes.

Transcorridas aproximadamente uma hora e meia ou duas horas, veio uma delas,

pediu licença e disse: “Senhor, desculpe-me por incomodá-lo, mas, como o senhor

não veio até nós, tomamos a liberdade de fazer isso. Quero oferecer-lhe algo. Como

já passou um  bom tempo,  o  senhor  quer  fazer  uma refeição por  nossa conta?”.

Respondi:  “Não,  muito  obrigado.  Agradeço  a  sua  gentileza”.  Mas  me  chamou

bastante atenção o fato de ela se deslocar e ir ao meu encontro para me oferecer a

refeição.

Finalmente, embarcamos. Tenho o hábito de ser o último a entrar. Isso não é à toa.

Como sou bastante inquieto, prefiro chegar por último. Assim espero menos tempo

assentado, sem muito espaço. Mas, antes de mim, vinha uma senhora com toda a

dificuldade  para  andar,  demonstrando  ter  uma enfermidade.  Acompanhando  essa

senhora, vi que ela não queria se assentar de jeito nenhum. Ela falava baixo comigo:

“Menino, o fulano de tal está chegando?”. Pensei: meu Deus, o que vou dizer agora?

Respondi:  “Não...  Ele está chegando”.  E ela dizia:  “Mas fulano de tal está com a

minha bagagem”. Eu dizia a ela: “Pode deixar, senhora. Ele está chegando e não vai

deixá-la  sozinha”.  Acredito  que  essa  senhora  tenha  Alzheimer,  pois  ela  me

perguntava as mesmas coisas várias vezes, sem demonstrar que raciocinava.

Como eu e ela estávamos em pé, chegou uma comissária, muito educada, e disse

o seguinte: “O senhor pode se assentar, pois vou ficar ao lado dela durante todo o

voo”. Assentei-me no banco de trás, e essa comissária foi fazendo carinho na mão

dessa senhora e conversando com ela, que repetia-não estou aqui exagerando-mais

de 20 vezes a mesma pergunta: “O fulano de tal está chegando?”. E a comissária

respondia:  “O  fulano  de  tal  está  lhe  esperando  em  Belo  Horizonte”.  Contei  essa

história  para  dizer  que  toda  essa  excelência  na  gestão  é  feita  por  uma  equipe

competente,  qualificada e treinada.  Isso é feito  por  pessoas,  mas,  principalmente,

pela  pessoa do atual  Presidente  do Comitê Executivo  da  Azul  e  do Conselho  da

Associação  Brasileira  das  Empresas  Aéreas,  nosso  homenageado  e  mais  novo

cidadão mineiro, José Mario Caprioli dos Santos.

Sua história coroada de êxitos e o pouco tempo que fiquei ao seu lado hoje me

fizeram lembrar de uma frase - confesso a vocês não me recordar do autor: “Escolha
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um trabalho de que goste,  assim não terá de trabalhar nenhum dia da sua vida”.

Durante  o  tempo  em  que  estava  com  o  Sr.  José  Mario,  ele  cumprimentou

praticamente  todos  os  funcionários  da  empresa  que  estavam  ali.  E  não  era

necessário perguntar-lhe como estava se sentindo. Há uma frase de um religioso que

diz o seguinte: “Bem melhor do que um discurso longo e profundo é o sorriso que

emana de um coração feliz”. Aqueles que aqui estão demonstram isso no sorriso e,

acredito, também no coração. Ele também, durante o período em que estava ao seu

lado, trabalhava e demonstrava estar com o coração feliz por exercer aquela função.

Peço  a  autorização  para  dizer  a  esse  campineiro,  hoje  também  oficialmente

mineiro, que continue levando a Azul com competência, mas que reserve essa cor ao

CNPJ. E leve o alvinegro da sua Ponte Preta e do nosso Atlético Mineiro no coração.

Esta noite é importante para os que torcem para o Galo e, acredito, muito importante

para você, sua família e todos que fazem parte dessa brilhante história. Parabéns a

você e a todos que juntos conseguem presentear a nós, belo-horizontinos, com a

geração de emprego e a todos os brasileiros com essa empresa que hoje é orgulho

de todos.

Entrega de Título

O locutor - Neste momento, o Deputado Ivair Nogueira, representando o Deputado

Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia  Legislativa,  fará  a  entrega  do  título  de

Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. José Mario Caprioli dos Santos,

passando-lhe  às  mãos  o  diploma.  O  título  a  ser  entregue  contém  os  seguintes

dizeres: “Cidadania Honorária do Estado de Minas Gerais. O Governador do Estado,

atendendo  a  requerimento  aprovado  pela  Assembleia  Legislativa,  de  autoria  do

Deputado Fred Costa,  concede,  nos termos do Decreto  de  15/1/2013,  o  título de

Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. José Mario Caprioli dos Santos,

em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Estado e ao País. Belo

Horizonte, 23/5/2013. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado de

Minas  Gerais;  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do

Estado de Minas Gerais”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Fred Costa a participar da entrega conosco.

- Procede-se à entrega do título.
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Palavras do Sr. José Mario Caprioli dos Santos

Boa noite a todos. Exmo. Sr. Deputado Ivair Nogueira, representando o Deputado

Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia;  Exma.  Dra.  Silvana  do  Nascimento,

Secretária Adjunta de Turismo, representando o Governador em exercício,  Alberto

Pinto Coelho, na pessoa de quem estendo meus cumprimentos a todos os presentes

e amigos do Poder Executivo; Exmo. Sr. Deputado Fred Costa, autor do requerimento

que me concedeu esta maravilhosa homenagem, na pessoa de quem estendo meus

cumprimentos a todos os representantes da Assembleia Legislativa.

Cumprimento o querido  Roberto,  da Associação Comercial  de Minas Gerais,  na

pessoa de quem cumprimento todos os empresários e representantes das atividades

produtivas de Minas Gerais;  as demais autoridades, minha família,  os agentes de

viagens, meus queridos tripulantes e colaboradores e os demais presentes.

É com muita honra que estou aqui hoje para receber o título de Cidadão Honorário

de Minas Gerais, Estado no qual, na condição de líder da Trip Linhas Aéreas, sempre

acreditei e com o qual sempre mantive uma relação muito próxima e forte. Sei que

essa honraria leva meu nome, mas representa o trabalho que conduzi em conjunto

com um enorme time de pessoas -  sócios, executivos, colaboradores -  que,  junto

comigo, tinham a mesma crença: de que este seria o Estado em que deveríamos

fincar  nossa  bandeira.  E  agora,  após  a  fusão  com  a  Azul,  reafirmo  nosso

compromisso  de  prover  um  serviço  de  qualidade  e  acessível,  conectando  nós,

mineiros,  dentro e fora do Estado,  com a  maior  oferta de voos,  tanto a partir  do

Aeroporto de Confins quanto do Aeroporto da Pampulha.

Pessoalmente,  enxerguei  enorme potencial  econômico em Minas  Gerais  para  a

aviação assim  que a  Trip  iniciou  as  nossas  operações,  em 1998.  Ao receber  as

primeiras aeronaves da empresa, dois Embraer 120, mais conhecido como Brasília,

de 30 passageiros, traçamos uma rota entre Campinas e Belo Horizonte, por meio do

Aeroporto da Pampulha, marcando nosso começo com o pé direito.

A consolidação da nossa forte presença no Estado se deu de maneira muito mais

rápida, em 2007, quando adquirimos as rotas da empresa Total Linhas Aéreas, uma

empresa eminentemente mineira, e ampliamos a malha, naquela ocasião, de 32 para

60 destinos operados e saímos de 10 para 17 aeronaves. Com isso, desenvolvemos
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uma malha robusta, de característica regional,  a partir  do Aeroporto da Pampulha,

que foi o grande palco do nosso crescimento. Para este aeródromo transferimos o

centro  de  engenharia  e  manutenção  da  companhia,  mantendo,  até  hoje,  três

hangares  de  manutenção  que  empregam  em  torno  de  400  pessoas,  incluindo

técnicos,  engenheiros  aeronáuticos  e  todo  tipo  de  tripulante  de  alta  qualificação.

Fizemos ali  uma robusta base de pilotos  e comissários.  E ainda inauguramos em

2008 um “call center” em Belo Horizonte para atender todos os nossos clientes do

Brasil.

Nosso próximo passo é construir aqui um centro de ensino aeronáutico, que seja

referência  de  qualidade  na  formação  de  mão  de  obra  da  indústria  de  pilotos,

comissários,  engenheiros  e outras  carreiras  ligadas  à  aviação,  próximo ao centro

administrativo que está sendo formado perto de Lagoa Santa.

Em 2009,  após completar  a  marca de servirmos 12 cidades  dentro do  Estado,

iniciamos nossas operações no Aeroporto de Confins e nos empenhamos, eu e todo o

meu time, em construir  uma malha nacional de voos que ligariam os mineiros aos

diversos Estados brasileiros, principalmente àqueles destinos, àquelas cidades que

fossem as menos voadas pelos nossos concorrentes. Criamos, assim, o maior centro

de distribuição da companhia, o chamado "hub", permitindo conectividade imediata de

voos a partir de Belo Horizonte para todas as regiões do País. Em 2011, Minas Gerais

passou a concentrar quase dois terços de todos os nossos colaboradores.

Um ano depois, em maio de 2012, praticamente um ano atrás, anunciamos nosso

acordo de fusão com a Azul, formando a terceira força da aviação brasileira, que hoje

leva um em cada quatro clientes que voam por este enorme Brasil.

Nesse contexto, o nosso foco nessa união é aprimorar os serviços para continuar

proporcionando  ao  brasileiro  e  fundamentalmente  ao  mineiro  um  atendimento

excepcional aliado a um preço justo e acessível. Meu pai lembrou-me agora há pouco

que ouviu  na  rádio  hoje,  pela  manhã,  o  anúncio  de  uma pesquisa  do  IBGE que

elencava as cidades mineiras com as tarifas mais baratas do Brasil, citando a Azul

como uma das empresas com tarifas mais competitivas de todo o território nacional.

Este  foi  um  breve  relato  de  como chegamos  até  aqui.  Agora,  com a  operação

combinada,  servimos  13  cidades  mineiras,  fazemos  430  decolagens  por  dia  no
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Estado e transportamos quase 550 mil clientes por mês, entre chegadas e partidas. É

o maior número de operações que uma empresa já executou na história de Minas.

Nós nos tornamos líderes  em todos  os  aeródromos  deste  Estado,  e  tenho muito

orgulho disso. Mas meu orgulho maior foi nos tornarmos líderes num Estado que tem

no seu DNA a maior vocação logística  entre todos os Estados da Federação,  os

caminhos que levaram as Minas Gerais a se transformarem nas aerovias azuis das

Minas Gerais.

Esses  números  somente  refletem  a  reciprocidade  que  recebemos  aqui.  Não

poderíamos ter chegado tão longe se o povo mineiro não tivesse dado um voto de

confiança à nossa companhia e ao nosso trabalho. Fomos muito bem acolhidos por

vocês.  Esta  cerimônia  é  uma  demonstração  inequívoca  desse  enorme  carinho.

Obrigado por contarem conosco para transportarmos vocês em São João del-Rei,

Ipatinga, Araxá, Montes Claros, Uberaba, Uberlândia e tantos outros destinos dentro

do Estado e por os levarmos também, a partir de Confins, para Capitais como Rio de

Janeiro, Brasília, Recife, Porto Velho, Manaus e muitas outras. É com enorme carinho

que retribuímos esta acolhida, melhorando obstinadamente nosso serviço a cada dia,

para que todos tenham uma excelente experiência ao voar conosco. Em nome do

nosso time de mais de 9 mil pessoas e de toda a história que a Azul e a Trip têm,

agradeço  imensamente  por  este  reconhecimento.  Aliás,  se  diversos  dos  nossos

funcionários  não  estivessem  servindo  em  nossos  voos  noturnos  agora,  eu  nunca

poderia estar aqui vivenciando um momento tão especial. Esse título sela a relação

de  respeito  e  consideração  que  eu,  representando  nossa  companhia,  tenho  com

todos os mineiros.

Na  oportunidade,  gostaria  de  fazer  um  agradecimento  muito  especial  a  uma

pessoa: a meu pai.  Quando o projeto de construção de uma empresa aérea que

unisse o Brasil era apenas um sonho e um embrião, ele acreditou em mim e me deu o

seu  irrestrito  voto  de  confiança.  Meu  pai  está  aqui  sentado.  Peço  uma salva  de

palmas para ele. Juntamente com toda a minha família, aqui presente, esposa, mãe,

irmã, ele representa o apoio de que precisamos para navegar neste ousado mundo

do empreendedorismo, com serenidade, sabedoria e energia. Sendo o líder de uma

empresa  aérea  que  está  inserida  num  dos  setores  de  maior  complexidade
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empresarial  do  mundo,  é  na  minha  família  que  ancoro  minha  lucidez  e  meu

contraponto. Obrigado, meu pai, por acreditar em um garoto de 26 anos que, com

baixa  noção do que era risco empresarial,  entrou  numa empreitada que só  seria

possível  com  sua  confiança  e  visão.  Esta  homenagem  é,  na  verdade,  uma

homenagem a você.

Reforço  ainda  meu  agradecimento  especial  a  esta  Assembleia  Legislativa  do

Estado de Minas Gerais, especialmente ao Deputado Fred Costa, que apresentou o

requerimento  com  muita  gentileza  e  proferiu  palavras  mais  gentis  ainda,  e  ao

Deputado Ivair Nogueira, que representa o Presidente da Assembleia, Deputado Dinis

Pinheiro, representante desta grande Casa de trabalho e do povo mineiro. Estendo

meus agradecimentos a todos os outros Deputados aqui presentes, que me honraram

com esta  homenagem,  da  qual  irei  me orgulhar  para  sempre  e  que,  como diz  a

literatura, impõe-me uma eterna responsabilidade por aquilo que cativo. Mais uma

vez, muito obrigado a todos vocês.

Palavras do Sr. Presidente

Sr. José Mario Caprioli dos Santos, Presidente do Comitê Executivo e COO da Azul

Linhas  Aéreas  Brasileiras;  nossa  amiga  Silvana  Melo  do  Nascimento,  Secretária

Adjunta de Turismo, representando o nosso amigo Alberto Pinto Coelho, Governador

em exercício do Estado de Minas Gerais; meu amigo Deputado Fred Costa, a quem

parabenizo pela autoria desse requerimento da mais alta importância por reconhecer

o trabalho de um jovem empresário que está transformando a Azul Linhas Aéreas;

cumprimento a D. Maria Antônia Caprioli dos Santos, mãe do homenageado; o Sr.

Antônio Augusto Gomes dos Santos, pai do homenageado, o Alberto, da CDL; todos

os  empresários  presentes  e  os  funcionários  da  Azul.  Quebro  o  protocolo  para

cumprimentar minha filha e meu neto, Débora Lourenço e Bruno. Cumprimento todos

os  empresários,  na  pessoa  de  Paulo  Moreira  Júnior,  empresário  e  arquiteto  de

Paulínia e Campinas.

Senhoras e  senhores,  represento,  com muita  honra,  o  Deputado Dinis  Pinheiro,

que,  como  o  José  Mario,  é  um  jovem  que  transformou  esta  Casa  não  só  na

mentalidade,  na  interpretação,  mas  que,  acima  de  tudo,  fez  com  que  esta  Casa

tivesse uma aproximação cada vez maior com o povo e com a sociedade de modo
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geral. Trago um abraço do Presidente, que hoje participa de outra festa, os 80 anos

do empresário do ano, promovida pela Fiemg, mas envia um abraço especial a você

e terá o maior prazer em recebê-lo nesta Casa em outra oportunidade.

O Parlamento mineiro homenageia, nesta reunião especial, José Mario Caprioli dos

Santos,  Presidente  do  Comitê  Executivo  e  Diretor  de  Operações  da  Azul  Linhas

Aéreas,  que recebe,  merecidamente,  o título de  Cidadão Honorário do  Estado de

Minas  Gerais.  A brilhante  carreira  deste  jovem  executivo,  nascido  em  Campinas,

começou quando, aos 25 anos, com apenas dois aviões e muitos sonhos, fundou

uma pequena companhia aérea. A ousada iniciativa era, no entanto, bem ancorada

em uma longa experiência no ramo de transporte de passageiros, já que a família

Caprioli,  há  oito  décadas,  atua no transporte  rodoviário  no interior  de São Paulo.

Surgia,  assim,  somando  tradição  e  modernidade,  a  Trip  Linhas  Aéreas.  A

determinação  e  o  entusiasmo  de  seu  fundador  ajudaram  o  empreendimento  a

prosperar, contrariando os prognósticos dos analistas de mercado da década de 90,

descrentes  no  potencial  de  crescimento  do  transporte  aéreo  regional,  que

historicamente só atingia o equilíbrio financeiro devido a subsídios públicos. Em 2009,

onze anos após a sua criação, a Trip já havia alcançado o topo de seu segmento na

América  Latina,  com  voos  para  70  cidades  e  a  maior  malha  doméstica  entre  as

empresas brasileiras.

A companhia se tornara ainda mais forte, adquirindo seus primeiros jatos após bem-

sucedidas negociações terem levado à entrada, como sócio, do Skywest, maior grupo

de transporte regional do mundo. O sucesso se devia sobretudo ao talento e à visão

de futuro do jovem empresário, que aliava ao seu pendor natural para os negócios

uma  primorosa  educação,  adquirida  no  Brasil  e  no  exterior.  Formado  em

Administração de Empresas pela PUC de Campinas, José Mario detém dois títulos de

especialista  -  um  em  Gestão  de  Transportes  Públicos  pela  Unicamp e  outro  em

Mercado de Capitais, pela Universidade Columbia, em Nova Iorque.

Sempre preocupado em compartilhar  seus conhecimentos,  participa de  diversos

seminários e fóruns sobre aviação regional. É membro do Conselho Deliberativo do

Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, que presidiu durante o triênio 2007-

2010. Exerceu, ainda, importantes funções na diretoria da Associação Brasileira de
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Empresas  de  Transporte  Aéreo  Regional.  Graças  à  competente  gestão  de  tão

qualificado  executivo,  a  Trip  seguiu  crescendo,  adquirindo  aeronaves  de  última

geração e ampliando sua malha, conectando com seus voos cidades e regiões antes

acessíveis  apenas por  terra.  A companhia aérea prestou inestimáveis  serviços ao

Brasil e aos brasileiros, reduzindo distâncias, aproximando pessoas e possibilitando

que fossem feitos novos negócios, alavancando o crescimento econômico. Mostrando

que o tempo não havia diminuído seu caráter visionário, em maio do ano passado,

José Mario Caprioli dos Santos anunciou publicamente a fusão entre a Trip e a Azul,

que, juntas, tornavam-se mais competitivas.

Responsável pela coordenação do processo de fusão, que resultou na reunião das

duas companhias sob a marca Azul, dotada de nova identidade visual, José Mario

Caprioli dos Santos encarou com naturalidade mais esse enorme desafio. Tornou-se,

portanto,  um  dos  responsáveis  por  uma  histórica  guinada  na  aviação  comercial

brasileira,  com a emergência de uma terceira  força no mercado doméstico,  antes

dominado por duas grandes empresas. A nova Azul já nasceu gigante, empregando

quase 10 mil funcionários e respondendo por praticamente o mesmo volume diário de

voos  de  seus  concorrentes,  15% do  movimento  de  passageiros  e  um  terço  dos

pousos e decolagens dos aeroportos do Brasil.

Minas Gerais foi muito beneficiada pelo processo, já que, como a Trip, a nova Azul

tem forte presença no Estado, atuando tanto em cidades maiores, como Uberlândia e

Montes  Claros,  como  em  Municípios  menores.  Ocupa  posição  de  liderança  nos

aeroportos da Capital, sendo responsável por metade das operações em Confins e

por quase a totalidade das operações na Pampulha. Ajudando a levar, com as asas

dos aviões da Trip e da Azul, os mineiros para diferentes partes do Estado e do País

e,  quem  sabe,  no  futuro,  do  mundo,  José  Mario  Caprioli  dos  Santos  vem

desempenhando importantíssimo papel para o desenvolvimento econômico e social

do Estado. Por esses meritosos feitos, recebe o justo reconhecimento desta Casa,

que o acolhe como o mais novo cidadão do Estado de Minas Gerais.

Por uma questão de justiça, quero dizer que o Estado de Minas Gerais tem vivido

um momento de desenvolvimento jamais visto. Acima de tudo, estamos vivendo um

Brasil diferente, com a diminuição das distâncias que havia entre as classes sociais.
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Com isso, hoje, o brasileiro está podendo viajar mais de avião. As classes A, B, C, D

e E, graças a Deus, tornaram essa competitividade possível. Você, José Mario, disse

que o preço das passagens aéreas está competindo com o preço das passagens de

ônibus, e isso é uma grande realidade. Vim hoje de Brasília e tive o privilégio de vir

numa aeronave da Azul. Posso lhes dizer que viajei várias vezes pela Azul e quero

fazer minhas as palavras do Deputado Fred Costa: há gentileza, educação e pronto

atendimento por parte dessa empresa, que enxerga no cliente, no passageiro e no

usuário de modo geral aquele cliente do futuro. Por isso, ela procura ganhar nossa

simpatia.  Não é a toa que, tendo você à frente dessa grande empresa, esta vem,

cada dia mais, crescendo, crescendo e crescendo.

A Azul e também as outras empresas cresceram porque tiveram a coragem e a

audácia de um Governador -  o  ex-Governador Aécio Neves-que acreditou em um

aeroporto que estava praticamente abandonado e às moscas. Falo sobre o aeroporto

de Confins. Em razão da sua localização e de outras dificuldades, ele esteve para

fechar.  Aquilo  ali  realmente  estava  virando  um  caos,  e  tínhamos  o  aeroporto  da

Pampulha, um aeroporto de pequeno porte, que não atendia a grande demanda de

todos  os  mineiros.  Veio,  então,  o  Governador  Aécio  Neves,  e  devemos  esse

reconhecimento à coragem, à visão e ao planejamento que ele teve. Primeiro, ele

executou a Linha Verde e as obras, como a da Av. Antônio Carlos e outras, também

viárias. Elas possibilitaram que se tornasse mais fácil chegar ao aeroporto de Confins.

Hoje estamos tendo, com a Copa do Mundo vindo para o Brasil, a ampliação e a

duplicação do aeroporto. Isso está trazendo transtornos, mas, em um futuro muito

próximo, teremos muitas alegrias. Com certeza, veremos ali a Azul presente, cada

vez mais forte, com um número maior de voos e atendendo, sem dúvida alguma, um

número maior de Estados.

O ex-Governador Aécio Neves e o atual  Governador  Antonio Augusto Anastasia

também tiveram a visão e a coragem de investir nos aeroportos regionais. Por isso,

hoje temos voos para Uberaba, Uberlândia, Patos de Minas, Governador Valadares,

Ipatinga e São João del-Rei.  Isso é visão de futuro. Para o empresariado,  de um

modo geral, tempo é dinheiro. É muito importante você ter facilidade de se locomover,

de ir e vir com o transporte rodoviário e também com o aeroviário. Por atender com
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rapidez,  competência,  agilidade  e,  acima  de  tudo,  custos  competitivos,  com

passagens baratas, é preciso parabenizar a Azul.

Também reconheço o trabalho do ex-Governador Aécio Neves, do atual Governador

Antonio Augusto Anastasia, do Vice-Governador Alberto Pinto Coelho e do Deputado

Dinis Pinheiro, Presidente desta Casa. O Deputado Fred Costa, meu amigo, é um dos

Deputados recém-chegados a esta Casa, mas hoje já tem experiência como se fosse

um grande veterano. Ele passou pela Câmara Municipal de Belo Horizonte e chegou

à Assembleia Legislativa dotado de um conhecimento muito grande. Deputado Fred

Costa, V. Exa. foi muito feliz. De fato, o José Mario já era um cidadão mineiro, mas,

de direito, V. Exa. acaba de homologar a decisão de lhe entregar o título de Cidadão

Honorário de Minas Gerais.  Quero dizer  que a Azul  é uma companhia aérea que

inovou,  tanto  que  hoje  já  disponibilizou  “sky”  para  quem  está  viajando  e  deseja

assistir  a  uma novela ou a um jogo.  Ela oferece esse privilégio a todos os  seus

usuários. José Mario, quero aproveitar para parabenizar seu pai, sua mãe, de quem

você  buscou  todo o  seu  conhecimento  e  toda  a  educação  que o  tornaram  esse

grande empresário. Hoje você divide esse título de cidadão honorário com seu pai e

sua mãe, de uma maneira muito justa. Quero parabenizá-lo em nome do povo mineiro

por esse título de cidadão honorário. O povo mineiro deseja recebê-lo e vê-lo, cada

dia mais, promover o progresso. Esperamos que a Azul seja essa companhia aérea

que possa transpor oceano e atender também outros países. Parabéns.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a especial de amanhã, dia 24, às 14 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/4/2013

Às 16h34min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio  Souza

Cruz,  Tiago  Ulisses  e  Lafayette  de  Andrada,  membros  da supracitada  Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  declara
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aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Lafayette

de Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada

e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  da  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão. Em seguida, comunica o recebimento de ofício da Sra.

Ana Eloisa Marcondes Silveira, Coordenadora das Promotorias de Justiça de Defesa

do Rio São Francisco, Sub-bacia do Rio Verde Grande e Pardo, informando que as

questões  ambientais  levantadas  na  8ª  Reunião  Extraordinária  desta  Comissão,

realizada  em  Taiobeiras,  já  estão  sendo  tratadas  no  âmbito  dos  inquéritos  civis

instaurados para acompanhamento dos processos de licenciamento das mineradoras

e que outras questões relativas à prática de crime fogem à seara ambiental e foram

remetidas ao Sr. Cristiano Moreira Silva, Promotor de Justiça na Comarca de Salinas,

para  conhecimento  e  adoção  de  providências.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que

dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

Requerimento  nº  4.435/2013.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. A Presidência

recebe, para posterior apreciação, os requerimentos dos Deputados Rogério Correia

em que solicita  seja realizada audiência  pública para debater  o  Projeto de Lei  nº

3.919/2013, que dispõe sobre as regras de distribuição dos “royalties” decorrentes da

exploração do petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de

concessão no âmbito do Estado, bem como a Medida Provisória nº 592/2012, que

destina para a educação 100% dos recursos das compensações governamentais que

Municípios, Estados e União vão receber pelos contratos de exploração do petróleo

no modelo de concessão, licitados após a data de sua edição; e Célio Moreira em que

solicita seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Meio Ambiente

e  Desenvolvimento  Sustentável,  no  Município  de  Diamantina,  para  debater  a

atividade de garimpo na região. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados os requerimentos dos Deputados Gilberto Abramo em que solicita  seja

realizada audiência pública para discutir  as relações da Cemig com o mercado; e

Sávio  Souza  Cruz,  Duarte  Bechir,  Célio  Moreira  e  Lafayette  de  Andrada  em  que
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solicitam  seja  realizada  audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no Município de Piedade do Rio Grande,

para debater  a proibição de extração de areia e produção de tijolo  artesanal  nas

margens  do Rio  Grande  e  seus afluentes.  A presidência  informa o  adiamento  da

votação do requerimento da Deputada Luzia Ferreira em que solicita seja realizada

audiência pública com a finalidade de debater o descumprimento de condicionantes

referentes  à  implantação de atividades  minerárias  no  Município  de  Conceição  do

Mato Dentro. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2013.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Tiago Ulisses - Antônio Lerin - Luiz Henrique.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 7/5/2013

Às  14h33min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende  e  os  Deputados  Gustavo  Perrella  e  Dalmo  Ribeiro  Silva,  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo

Perrella,  declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e

a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissões  e  comunica  o  recebimento  de

correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre

parênteses: ofícios dos Srs. Marco Antônio Rodrigues da Cunha, Subsecretário de

Indústria,  Comércio  e  Serviços,  comunicando  a  edição  e  a  distribuição,  pela

Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico,  do  calendário  anual  de  feiras  e

exposições industriais, comerciais e de serviços de Minas Gerais (11/4/2013); Miguel

Faria,  Presidente  da  CDL de  Uberaba,  sugerindo sejam  estudadas  medidas  com

relação às multas que vêm sendo aplicadas pela Secretaria de Fazenda em caso de

atraso no pagamento do ICMS, as quais considera abusivas (11/4/2013); e Carlos
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Ramon de Melo, Presidente do Sindicato da Indústria de reparação de veículos e

acessórios  do  Estado  de  Minas  Gerais,  tecendo  considerações  sobre  a  atuação

desse sindicato (3/5/2013). O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº

2.061/2011, em turno único,  para o qual  designou como relatora a Deputada Ana

Maria Resende. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.853/2013

(relator:  Deputado Dalmo Ribeiro  Silva),  que recebeu parecer  por  sua aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

4.426, 4.430, 4.434/2013, 4.468, 4.617, 4.621 e 4.622/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja feito pedido

de  providências  com  vistas  à  ampliação do  programa Reintegra,  que  devolve  às

empresas de 3% a 4,5% da receita com a exportação;  Gustavo Perrella,  em que

solicita  seja  encaminhado  ao  Secretário  Municipal  de  Meio  Ambiente  de  Belo

Horizonte pedido de informações sobre os projetos e programas em execução para a

requalificação urbana, paisagística e ambiental da orla da Lagoa da Pampulha, com

vistas a fortalecer o Turismo no Município de Belo Horizonte; Rômulo Veneroso, em

que solicita seja encaminhado pedido de informações à Gerência-Geral da Refinaria

Gabriel  Passos  Regap  e  à  Presidência  da  Petrobrás  S.A.,  sobre  a  quebra  do

Protocolo de Intenções, entre a Petrobrás e o Estado de Minas Gerais,  pelo qual

estabelecia a instalação de uma fábrica de ácido acrílico e seus derivados na refinaria

Gabriel  Passos,  localizada no Município  de  Betim;  Celinho do  Sinttrocel,  em  que

solicita seja realizada audiência pública da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo, para discutir a ampliação do distrito industrial de Ipatinga; Dalmo

Ribeiro  Silva,  Gustavo  Perrella  e  Ana  Maria  Resende,  em  que  solicitam  seja

formulado voto de congratulações com Dom Diamantino Prata de Carvalho, Bispo da

Diocese de Campanha, pela dedicação e acompanhamento de todo o processo que

culminou na beatificação de Nhá Chica,  em 5/5/2013,  com a presença de todo o

clero, no Município de Baependí; e da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita
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seja enviado convite ao Secretário de Estado de Turismo para participar de reunião

dessa  Comissão  e  informar  a  respeito  do  Turismo  em  Minas  Gerais,  sobre  os

empregos gerados através desse seguimento e os retornos alcançados, em especial

no Norte de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

Gustavo Perrella, Presidente - Braulio Braz - Ana Maria Resende.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 9/5/2013

Às 8h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco e Elismar

Prado,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado

Adelmo Carneiro Leão. O Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião e

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, nos termos do art. 120, inciso III, a qual

é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  e  apoiar  o  projeto  de

transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais-Cefet-

MG-em universidade tecnológica. Logo após, a Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal

de Araxá; Sargento Amilton Marques Moreira, Vice-Presidente da Câmara Municipal

de  Araxá,  representando  o  Sr.  Miguel  Alves  Ferreira  Junior,  Presidente  dessa

Câmara; Márcio Silva Basílio, Diretor-Geral do Cefet-MG; Vicente Donizetti da Silva,

Diretor  do  Câmpus  de  Araxá  do  Cefet-MG;  Válter  Gomes,  Reitor  do  Centro

Universitário do Planalto de Araxá; Carlos Alexandrino dos Santos, Superintendente

de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,

representando o Sr. Nárcio Rodrigues, Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino  Superior;  Vitor  Loureiro  Gontijo,  aluno  do  Cefet-MG;  Tibe  Bi  Gole  Blaise,

Cônsul da Costa do Marfim; Kouma Yao Amedee, Secretário-Geral do Consulado da

Costa do Marfim; e as Sras. Lídia Jordão, Assessora Parlamentar, representando o

Sr. Aracely de Paula, Deputado Federal, e Jéssica Lemos Lima, aluna do Cefet-MG,



1571
____________________________________________________________________________

que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento

que  deu  origem  ao  debate,  faz  suas  considerações  iniciais.  Logo após,  passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se  ampla  discussão,  conforme consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos

convidados  e  dos  demais  presentes,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2013.

Duarte Bechir, Presidente - Bosco - Elismar Prado - Maria Tereza Lara.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/5/2013

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira e

Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Gustavo Valadares, por indicação da

Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. O Presidente, Deputado Ivair

Nogueira, declara aberta a reunião e dá por aprovada a ata, que é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir e votar proposições da Comissão e a debater as causas da interrupção da

transmissão  de  sinais  de  TV aberta  em  alguns  Municípios  do  Sul  do  Estado.  A

Presidência  passa  a  ouvir  os  Srs.  Hermann  Bergmann  Garcia  e  Silva,  Gerente

Regional  da  Agência  Nacional  de  Telecomunicações;  Marcos  Cherem,  Prefeito

Municipal  de  Lavras;  Marcelo  Rodrigo  Barbosa,  Gerente-Geral  do  Procon  da

Assembleia Legislativa; Luís Eduardo Leão e Geraldo Melo, respectivamente Diretor

e  Diretor  Técnico  da  TV  Alterosa-SBT  de  Varginha,  representando  o  Sr.  Gleizer

Correa  Naves,  Diretor  Regional  dessa  emissora;  e  Josimar  Silva,  Gerente  de

Expansão e Rota da Record Minas de Varginha, representando o Sr. Claudinei Girotti,

Diretor Regional dessa emissora, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  autor  do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A
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Presidência retira a matéria da pauta por falta de quórum. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Ivair  Nogueira, Presidente -  Pompílio Canavez - Celinho do Sinttrocel -  Anselmo

José Domingos.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/5/2013

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista,  Gilberto  Abramo  e  Tiago  Ulisses,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Wilson Batista, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gilberto

Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  1.631  e  2.573/2011  (Gilberto

Abramo); 3.412/2012 e 3.826/2013 (Tiago Ulisses). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 1.631 e 2.573/2011, 3.412/2012 e 3.826/2013, que receberam parecer por sua

aprovação. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2013.

Doutor  Wilson Batista,  Presidente  -  Lafayette de Andrada -  Tiago Ulisses -  Ana

Maria Resende.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/5/2013
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Às 14h30min,  comparecem na Sala  das  Comissões o  Deputado Dinis  Pinheiro,

Presidente  da  Assembleia  Legislativa,  e  os  Deputados  Carlos  Mosconi  e  Carlos

Pimenta, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado

Tadeu Martins  Leite.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado Carlos

Mosconi, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, inciso III, do Regimento

Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião se destina a incentivar a participação da sociedade na coleta de assinaturas

para apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei de iniciativa popular

que determine a aplicação de 10% da  receita  corrente  bruta  da  União  na saúde

pública. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra.

Fabiany Ferraz Gil Figueiredo, Prefeita Municipal de Almenara, o Sr. Geraldo Antonio

Tadeu Fonseca, Presidente da Câmara Municipal de Almenara, Dom Hugo Maria Van

Steekelenburg, Bispo da Diocese de Almenara, e os Srs. Lucas Figueiredo de Souza,

Secretário  de  Saúde  de  Almenara,  representando  o  Sr.  Antônio  Jorge  de  Souza

Marques, Secretário de Estado de Saúde, e Udayam Rajab Bassul, Defensor Público

e  Coordenador  Local  da  Defensoria  Pública  da  Comarca  de  Almenara,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Carlos  Pimenta,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. A Presidência registra a presença do Sr. Aldenis Gonçalves, Prefeito

Municipal de Santa Helena de Minas; da Sra. Íris César dos Santos Moreira, Prefeita

Municipal de Mata Verde; dos Srs. Antônio Rodrigues dos Santos, Prefeito Municipal

de Bandeira; Euder Rosemberg Mendes, Prefeito Municipal de Divisópolis; Edmário

Dias  da  Rocha,  Prefeito  Municipal  de  Felisburgo;  Carlos  Dantez Ferraz  de  Melo,

Prefeito Municipal de Jacinto; Watson da Silva Luz, Prefeito Municipal de Jordânia;

Evandro Tiago de Aguilar, Prefeito Municipal de Rubim; da Sra. Beatriz Irivan Almeida,

Prefeita Municipal de Santa Maria do Salto; e do Sr. Emerson Pinheiro Ruas, Prefeito

Municipal  de  Santo  Antônio  do  Jacinto.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência
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agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2013.

Carlos Mosconi, Presidente - Arlen Santiago - Doutor Wilson Batista.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

20/5/2013

Às  8h30min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  André  Quintão,

membro  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Paulo

Guedes. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara

aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelo membro da Comissão presente. A Presidência informa

que a reunião se destina a apresentar a Norma Operacional Básica do Sistema Único

de  Assistência  Social  -  NOB/SUAS  2012  -  e  debater  as  sugestões  para  o

enfrentamento das dificuldades apresentadas pelos Municípios com relação a essa

norma. A Presidência  interrompe os trabalhos ordinários  da reunião  para ouvir  as

Sras. Léa Lúcia Cecília Braga, Diretora do Departamento de Proteção Social Básica

da Secretária Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social

e  Combate  à  Fome,  representando  Denise  Ratmann  Arruda  Colin,  Secretária

Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à

Fome;  Maria  Juanita  Godinho  Pimenta,  Subsecretária  de  Assistência  Social  da

Sedese; Deborah Akerman, representando Marta Elizabeth de Souza, Conselheira-

Presidente  do  Conselho  Regional  de  Psicologia  -  4ª  Região;  Rosilene  Aparecida

Tavares,  Coordenadora  da  Seccional  Montes  Claros  do  Conselho  Regional  de

Serviço  Social;  e  os  Srs.  Juliano  Fisicaro,  representando  o  Sr.  Cássio  Soares,

Secretário  de  Estado de Desenvolvimento  Social;  Ruy Muniz,  Prefeito  de  Montes

Claros;  Jaime  Luiz  Rodrigues  Junior,  Presidente  do  Colegiado  dos  Gestores

Municipais de Assistência Social do Estado de Minas Gerais; e Volney Araújo Costa,

do Conselho Estadual de Assistência Social, representando o Sr. Domingos Sávio de

Araújo, Membro da Coordenação Colegiada do Fórum Estadual dos Trabalhadores do

Suas-MG, que são convidados a tomar  assento à mesa. A Presidência tece suas
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considerações iniciais, como autora do requerimento que deu origem ao debate. Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

Presidência  retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  do  parlamentar,  das  autoridades  e

convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2013.

André Quintão, Presidente.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/5/2013

Às  14h43min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BTR) e os

Deputados Adalclever Lopes, João Leite e Sebastião Costa, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes,

declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação  do  Plenário.  Os  Projetos  de  Lei  nºs  3.685,  3.893  e  4.041/2013  são

retirados da pauta por determinação do Presidente da Comissão por não cumprirem

pressupostos  regimentais.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado o  parecer  pela

aprovação, no 1º turno,  do Projeto de Lei nº  3.466/2012 com a Emenda nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Adalclever Lopes). Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária do dia 22/5/2013, às

10 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2013.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada - Adalclever Lopes - Romel Anízio.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 445/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Jardim São Lucas,

com sede no Município de Muzambinho.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 445/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Jardim São Lucas, com sede no Município de Muzambinho,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a defesa

dos interesses e direitos dos moradores daquela comunidade.

Na consecução desse propósito,  a instituição promove debates sobre temas de

interesse de  seus associados,  buscando a  participação de todos  na solução dos

problemas; combate a fome e a pobreza por meio da distribuição de cestas básicas,

agasalhos e medicamentos; organiza mutirões para reformas de residências; divulga

a cultura e o esporte; zela pela proteção da saúde da família, da maternidade, da

infância, do adolescente e do idoso; orienta sobre a preservação do meio ambiente;

defende os direitos dos consumidores.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação

Comunitária do Bairro Jardim São Lucas para a melhoria das condições de vida dos

moradores de  Muzambinho,  consideramos meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 445/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2013.
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Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.545/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por  objetivo  declarar  de  utilidade pública  a  entidade Obras  Sociais  Paulo  Martins

Goulart - Ospamag -, com sede no Município de São Francisco de Sales.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.545/2012 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Obras Sociais  Paulo Martins Goulart  -  OSPMG -,  com sede no Município de São

Francisco de Sales, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

como missão a educação de crianças, jovens e adultos nos aspectos físico, moral,

social e ambiental.

Na consecução desse propósito, a instituição presta assistência social; disponibiliza

subsídios materiais, educacionais e culturais para os mais carentes; mantém escola

regular e profissionalizante, com estrutura para atendimento em período integral a

crianças, jovens e adultos; oferece atendimento médico, odontológico, psicológico e

fisioterapêutico;  luta  pela  preservação  do  meio  ambiente  e  pelo  desenvolvimento

sustentável; difunde valores universais como solidariedade, ética, paz, cidadania e

democracia.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Tendo em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  referida  entidade,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.545/2012, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.852/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Recreativa da Melhor Idade - Armi

-, com sede no Município de Serra dos Aimorés.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.852/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Recreativa da Melhor Idade - Armi -, com sede no Município de Serra dos Aimorés,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo

congregar pessoas em idade madura, proporcionando-lhes atividades de recreação,

lazer, esporte e cultura.

Com esse propósito, a instituição contribui para a melhoria da qualidade de vida das

pessoas da terceira idade, assim como para o seu bem-estar físico e psicológico e

para a sua realização pessoal.

Com o aumento da possibilidade de estender o tempo de vida, o contingente de

pessoas idosas tem se tornado numeroso e vem crescendo a cada dia. É importante

reconhecer  que  esse  segmento,  como  todos,  tem  necessidade  e  desejo  de

desempenhar uma função social útil. Nesse contexto, uma instituição que se dedica a

acolher e promover a terceira idade presta relevante serviço à sociedade.

Isso  posto,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  outorgar  à  Armi  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.852/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.941/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Duílio  de Castro,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e

Apoio à Pessoa Humana de Ribeirão das Neves.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.941/2013 pretende declarar de utilidade pública o Instituto de

Desenvolvimento Sustentável e Apoio à Pessoa Humana de Ribeirão das Neves, com

sede no Município de Ribeirão das Neves, pessoa jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos,  que  tem  como  escopo  a  prestação  de  assistência  social,  buscando

melhorias comunitárias e defendendo os direitos dos menos favorecidos.

Na consecução desse propósito, a instituição promove a cultura, as tradições e o

esporte; difunde valores universais como cidadania, direitos humanos, ética e paz;

fomenta a educação e o atendimento integral da saúde; disponibiliza núcleos com

aulas de reforço e oficinas de geração de trabalho e renda; mantém um núcleo de

encaminhamento de seus atendidos para o mercado de trabalho.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade acrescentar o Município de Ribeirão das Neves como

sede da entidade.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pelo referido Instituto na

construção da cidadania das pessoas em situação de vulnerabilidade, consideramos
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meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.941/2013, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.979/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Duílio  de Castro,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Núcleo de Inclusão e Cidadania,

com sede no Município de Sabará.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.979/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Núcleo de Inclusão e Cidadania, com sede no Município de Sabará, pessoa jurídica

de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a  prestação  de

assistência social.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  mantém  creches;  promove  a

educação infantil e o esporte; fomenta a geração de emprego e renda; implementa

novos modelos  socioprodutivos  e sistemas alternativos de  produção da economia

solidária;  difunde  valores  universais  como  ética,  cidadania,  direitos  humanos  e

democracia; realiza cursos profissionalizantes para a inserção de seus assistidos no

mercado de trabalho; estimula o desenvolvimento sustentável.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  em  Sabará  pela

Associação Núcleo de Inclusão e Cidadania, consideramos meritória a iniciativa de

lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.979/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.989/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Centro de Alto Desenvolvimento Solidário -

Cades -, com sede no Município de Contagem.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.989/2013 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Alto  Desenvolvimento  Solidário  -  Cades  -,  com sede  no Município  de  Contagem,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a

melhoria das condições de vida das pessoas em situação de vulnerabilidade.

Na consecução desse propósito, a instituição promove o bem-estar físico, social e

cultural  de  seus  assistidos,  proporcionando-lhes  atividades  ocupacionais  e

estimulando  sua  participação  em  atividades  comunitárias;  estimula  a  geração  de

trabalho  e  renda;  incentiva  atividades  de  aperfeiçoamento  técnico,  profissional,

cultural  e  educacional;  fomenta  a  organização  de  empreendimentos  solidários,

prestando assessoria de gestão, contábil e jurídica.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido em Contagem pelo Cades,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.989/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2013.
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Bosco, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2013

ATAS

ATA DA 13ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 24/5/2013

Presidência do Deputado Paulo Lamac

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de vídeo -

Palavras  do  Deputado  Pompílio  Canavez  -  Entrega  de  placa  -  Palavras  da

Desembargadora  Deoclecia  Amorelli  Dias  - Palavras  da  Sra.  Beatriz  Cerqueira  -

Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Gustavo Valadares - Paulo Lamac - Pompílio Canavez.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Paulo Lamac) - Às 14h15min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

- O Deputado Gustavo Valadares, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a comemorar os 70 anos da Consolidação das

Leis do Trabalho - CLT.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa as Exmas. Sras. Desembargadora

Deoclecia Amorelli Dias, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região; e

Beatriz Cerqueira, Presidente da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais -

CUT-MG -; e o Exmo. Sr. Deputado Pompílio Canavez, autor do requerimento que

deu origem a esta solenidade.

Registro de Presença
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O locutor - Gostaríamos de registrar a presença das Exmas. Sras. Emília Facchini,

Maria Lúcia Cardoso de Magalhães e Camilla Zeidler, Desembargadoras do Trabalho

da 3ª Região; Olívia Figueiredo Pinto Coelho, Juíza e Auxiliar da Presidência; e Lúcia

Bernardes, Coordenadora-Geral do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário

Federal no Estado de Minas Gerais - Sitraemg -; do Exmo. Sr. Guilherme Augusto de

Araújo,  Diretor-Geral  do  TRT  da  3ª  Região;  e  das  Exmas.  Sras.  Kátia  Ferraz,

Presidente  do  Conselho  Estadual  de  Defesa  dos  Direitos  das  Pessoas  com

Deficiência; Maria Hélia dos Santos, representando os trabalhadores da Secretaria de

Saúde  de  Sabará;  e  Patrícia  Teixeira  Braga,  representando  o  Sicoob  CoopJus.

Contamos também com a presença de diversos magistrados, assessores, Diretores e

servidores do TRT da 3ª Região.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Pompílio Canavez

Boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa Casa, a Assembleia Legislativa, para esta

comemoração tão importante.

Cumprimento  o  Presidente  desta  reunião,  meu  companheiro  Deputado  Paulo

Lamac, que neste momento representa o Presidente da Assembleia, Deputado Dinis

Pinheiro. Com muita alegria, também gostaria de dar as boas-vindas e cumprimentar

as Exmas. Sras. Deoclecia Amorelli Dias, Presidente do TRT da 3ª Região, e Beatriz

Cerqueira, nossa Presidente da CUT e coordenadora do Sind-UTE. Ela é a nossa

companheira de luta de todas as horas. Sejam bem-vindas.

Dra. Deoclecia, tomei a iniciativa de requerer esta reunião solene porque realmente

a CLT é um instrumento muito importante na vida dos trabalhadores e nas relações

entre  capital  e  trabalho.  Sempre  fui  trabalhador  de  carteira  assinada.  Comecei  a

trabalhar antes de fazer 14 anos, em uma fábrica de tecidos, e o documento que eu

tinha  era  uma  Carteira  de  Trabalho,  a  carteira  profissional.  Depois  tive  diversas
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profissões na vida - os brasileiros têm muitas profissões na vida -, fui metalúrgico e

siderúrgico e trabalhei com artesanato. Fui também bancário e sempre participei da

luta dos trabalhadores. Fui Diretor e Presidente do Sindicato dos Bancários de Belo

Horizonte quando ele tinha uma base territorial bastante grande e estava em quase

todo o Estado, que é gigantesco. Temos um dos maiores Estados do Brasil. Então,

sempre lutei e trabalhei na vida e tive a CLT como referência. É claro que, para se

realizarem  os  acordos  coletivos,  ainda  continuamos  lutando.  A Beatriz  sabe  bem

disso,  do  trabalho  que  temos  para  que  a  organização  dos  sindicatos  e  dos

trabalhadores seja cada vez mais livre. Devemos também nos organizar da forma

mais livre possível. Essa é uma luta que a CUT vem fazendo há muitos anos. Existem

ainda muitas coisas para conseguirmos, como, aliás, foi apresentado pelo belíssimo

vídeo há poucos momentos.

Há  muitas  coisas  para  serem  conquistadas,  ainda  mais  em  um  país  que  está

experimentando mudanças profundas nas relações de trabalho e na tecnologia. O

Brasil está, cada vez mais, transformando-se em país avançado. Já somos hoje a 6ª

economia mundial. Para nós é importante termos a CLT e também uma referência de

luta e aprofundamento. Tivemos lutas históricas, como, por exemplo, a redução da

jornada de trabalho. Foi uma luta dos sindicalistas de maneira geral. Quero aproveitar

para cumprimentar todos os sindicalistas presentes. Na pessoa da Beatriz, como já

disse,  quero  lembrar  que  a  nossa luta  não acaba.  Muitas  pessoas,  em passado

recente, diziam que os sindicatos tinham perdido importância. Não, eles têm ganho

cada vez mais importância porque a complexidade das relações de capital e trabalho

exige sempre mais sindicatos especializados e que estejam junto aos trabalhadores

nas transformações que teremos pela vida.

Tenho a  grande  alegria  de  ser  quase conterrâneo da Dra.  Deoclecia.  Ela  é  de

Areado, belíssima cidade na beira do Lago de Furnas, e eu sou de Alfenas. Nossas

cidades são vizinhas. Fazemos fronteira pela água e pela terra, Dra. Deoclecia. Fico

muito feliz de ter uma conterrânea dirigindo o TRT e também de, no momento desta

homenagem, ela ser a nossa Presidente. Temos trabalhado muito. Agora estamos

levando para Alfenas, por exemplo, a 2ª Vara do Trabalho, a partir de uma luta da

Dra. Deoclecia. Estamos já conseguindo ultimar os preparativos. Ela me fala muito,
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aliás, sobre os avanços tecnológicos da Justiça do Trabalho, que são importantes.

Dra. Deoclecia, preparei um texto rápido para ler.

A CLT foi um dos eixos da mudança que o Brasil vinha sofrendo desde a Revolução

de 1930. Sinalizou uma virada fundamental na história do País, que deixava de ser

uma  economia  agrícola  para  se  tornar  cada  vez  mais  industrial.  Decretada  em

1º/5/43, a CLT entrou em vigor em novembro desse ano, em pleno Estado Novo, no

primeiro governo de Getúlio Vargas, no momento em que o Congresso havia sido

dissolvido.

A consolidação  das  leis  trabalhistas  era  uma  necessidade  do  governo  Vargas,

populista e dependente da aclamação popular. Nesse período foi criado o Ministério

do Trabalho, e a maioria das leis trabalhistas nasceram após 1930, quando triunfou a

revolução que levou Vargas ao poder. O sindicalismo crescia sob as asas do governo,

e foram feitas muitas leis para regulamentar o trabalho. Esse movimento era mais um

reflexo da mobilização popular que propriamente um esforço legislativo, e isso fazia

com que, às vezes, as leis se chocassem. Por isso foi designada uma comissão, em

1942, para criar uma lei definitiva. Seus 10 membros prepararam um anteprojeto para

a CLT, que, em janeiro de 1943, foi levado aos sindicatos e aos empresários para que

propusessem  eventuais  mudanças.  Com  o  projeto  concluído  e  a  CLT decretada,

começou  uma discussão  jurídica  a  respeito  de  sua  natureza:  seria  mesmo  uma

consolidação ou um código, por também criar leis novas?

Embora  houvesse  essa  discussão,  a  CLT  foi  recebida  como  um  avanço  nas

relações sociais do País e um passo na sua evolução econômica. Até o fim do séc.

XX, a CLT sofreu mudanças só em tópicos específicos, como a remuneração das

férias. O que houve de significativo foi a equiparação gradual do trabalhador rural ao

trabalhador urbano.

Cumpre ressaltar, neste momento, que a flexibilização do direito do trabalho deverá

ser sopesada com muita seriedade por todos os aplicadores do direito, a fim de que o

Brasil, de forma sustentável, evolua e cresça proporcionando aos seus trabalhadores

e  aos  micro  e  pequenos  empregadores  condições  dignas  de  desenvolvimento  e

trabalho.

Muito obrigado e muito boa tarde a todos.
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Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Paulo Lamac, representando o Deputado

Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia  Legislativa,  fará  a  entrega  à

Desembargadora Deoclecia Amorelli Dias, Presidente do TRT da 3ª Região, de placa

alusiva  a esta homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes  dizeres:

“Sancionada pelo Presidente Getúlio Vargas em 1º/5/43, a Consolidação das Leis do

Trabalho - CLT - foi motivo de grande comemoração para os trabalhadores brasileiros,

até  então  desamparados  das  mínimas  garantias  legais.  Ao  longo  do  tempo,  a

Consolidação tornou-se a principal norteadora do equilíbrio entre capital e trabalho,

pacificando  conflitos  sociais  e  lançando  bases  para  a  formação  do  princípio  da

dignidade, que hoje permeia todo o ordenamento jurídico brasileiro.  A Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais se junta a todo o País na comemoração dos

70  anos  da  CLT,  prestando  justa  homenagem  a  esta  que  é  uma  das  principais

contribuições legislativas para a garantia dos direitos dos trabalhadores”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Pompílio Canavez a nos acompanhar na

entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras da Desembargadora Deoclecia Amorelli Dias

Exmos. Srs. Deputado Paulo Lamac, na pessoa de quem cumprimento os demais

integrantes desta Mesa; Deputado Pompílio Canavez, autor do requerimento que deu

origem a esta homenagem; Sras. Desembargadoras Dra. Emília Facchini, Dra. Maria

Lúcia  Cardoso  de  Magalhães  e  Dra.  Camilla  Zeidler,  senhoras  magistradas  Dra.

Olívia, Dra. Taísa e Dra. Lúcia Bernardes, Presidente do Sitraemg; Srs. Diretores, na

pessoa  do  nosso  Diretor-Geral,  Dr.  Guilherme  Araújo;  senhores  assessores,

servidores da Casa, demais representantes de entidades e sindicatos, senhoras e

senhores,  faço  também  um  cumprimento  especial  àquela  jovem  plateia  à  nossa

esquerda, nas galerias, acreditando que, dessa bancada aí de cima, sairão muitos

advogados, muitos Juízes e muitos Promotores.

Minhas primeiras palavras são de agradecimento ao Deputado Paulo. Peço a V.

Exa.  que  expresse  a  nossa  gratidão,  os  nossos  melhores  sentimentos  ao  Sr.

Presidente  desta  Casa,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  e  a  todos  os  Deputados  que
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compõem  esta  Assembleia.  O  Tribunal  se  sente  extremamente  honrado  por  esta

acolhida amigável e pela homenagem aos 70 anos da lei que rege todas as nossas

relações de trabalho. Ao Deputado Pompílio, autor dessa mensagem, conhecedor da

matéria e ex-líder sindical atuante, um agradecimento especial por nossa amizade.

Recebemos de coração esta homenagem.

Diferentemente do que ocorreu com o direito comum, o direito do trabalho nasce

embalado  pelas  questões  sociais  e  econômicas  e  destas  sofre  direta  influência.

Sendo  o  direito  do  trabalho  um  ramo  do  direito  diretamente  relacionado  com  o

desenvolvimento  das  relações  capitalistas  de  produção,  pode-se  dizer  que o  seu

processo de consolidação no Brasil deu-se de forma um tanto tardia, em comparação

com  outros  países  que  experimentaram  a  Revolução  Industrial.  A formação  e  o

desenvolvimento  do  direito  do  trabalho  no  Brasil  foi  o  resultado  da  influência  de

fatores externos e internos. Como exemplo daqueles, pode-se mencionar a crescente

evolução  legislativa  do  direito  do  trabalho  em  muitos  países,  com  a  adesão  ao

Tratado de Versalhes e o compromisso de observância de normas laborais mínimas,

decorrente  do  ingresso  na  OIT;  e,  como  fatores  internos,  o  movimento  operário

organizado por imigrantes com inspirações anarquistas, em fins de 1800 e início de

1900, o surto industrial resultante do fim da Primeira Guerra Mundial, com a elevação

do número de fábricas e de operários, e a política trabalhista de Getúlio Vargas em

1930.

Até 1888, predominava a utilização da mão de obra escrava, fator que, por si só,

impedia  o  reconhecimento  e  a  estabilização  desse  ramo  jurídico.  É  somente  na

passagem do séc. XIX para o XX que as primeiras leis de proteção ao trabalhador

começaram a ser editadas no Brasil. A título exemplificativo, podemos citar o Decreto

nº 1.162, de 1890,  que concedia férias aos trabalhadores do setor ferroviário,  e o

Decreto nº 1.313, de 1891, que estabelecia limites para a jornada de trabalho dos

menores. Na legislação da época, é possível destacar a lei de concessão do direito a

férias, de 1925; a que criou a carteira de trabalho, em 1932; a que instituiu o salário

mínimo, em 1936, e a que regulou as associações profissionais sindicais, em 1939.

Tratava-se, no entanto, de normatizações isoladas, incapazes de catalogar o direito

do trabalho como um ramo autônomo do direito.
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A promulgação das primeiras leis trabalhistas esparsas começou a abrir caminhos

para se implementar uma nova mentalidade, pautada pelo respeito à dignidade do

trabalhador e pela garantia de sua subsistência, impedindo que permanecessem as

condições de precariedade e submissão que marcaram as relações escravocratas.

Além do mais, foram criados marcos institucionais para preservar o trabalho como

valor.

É  importante  ressaltar  que,  em  1917,  entrou  em  vigor  o  Código  Civil,  que

disciplinava o contrato de locação de serviços.  Embora com uma lógica um tanto

distinta da utilizada no direito do trabalho, a regulamentação civilista deu impulso a

um novo período no desenvolvimento dessa área jurídica no Brasil, tendo em vista

que regulamentava de forma sistematizada um tipo de relação de trabalho a partir da

qual a relação de emprego vai se estabelecer.

Esse processo de sistematização tomou impulso maior em 1930, quando Getúlio

Vargas assumiu o poder e iniciou-se a partir de então um processo de elaboração de

normas sociais até então sem precedentes em nossa história. Pouco antes, em 1919,

convém recordar, o Brasil passava a integrar a Organização Internacional do Trabalho

- OIT - como sócio fundador, fator que o impelia à adoção mais efetiva de leis de

proteção ao trabalhador.

Em  1941,  depois  de  instaurada  a  Justiça  do  Trabalho,  tornou-se  necessária  a

criação de leis específicas que regulassem a atividade profissional. No ano de 1942,

juristas  de  renome  como  Segadas  Vianna,  Oscar  Saraiva,  Luiz  Augusto  Rego

Monteiro, Dorval Lacerda Marcondes e Arnaldo Lopes Süssekind foram convidados a

participar  do  projeto  de  elaboração  da  CLT.  Essa  comissão  assumiu  a

responsabilidade de reunir e consolidar as leis trabalhistas da época, a maioria delas

promulgada após a posse de Getúlio Vargas com a chamada Revolução de 1930. O

texto do anteprojeto teve como base as conclusões do 1º Congresso Brasileiro de

Direito  Social,  realizado  em  maio  de  1941,  em  São  Paulo;  as  convenções

internacionais do trabalho, a encíclica “Rerum Novarum” e, finalmente, os pareceres

dos consultores jurídicos Oliveira Viana e Oscar Saraiva, aprovados pelo Ministro do

Trabalho. Os membros da comissão trabalharam sem remuneração e sempre após as

17 horas, para manter as respectivas rotinas profissionais.
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Em  novembro  de  1942  foi  apresentado  o  anteprojeto  da  CLT,  publicado

posteriormente  no  diário  oficial  para  receber  sugestões.  Em  janeiro  de  1943  a

proposta foi apresentada a sindicatos de trabalhadores e a empregadores para que

fossem sugeridas eventuais alterações. Após estudar o projeto, Getúlio Vargas exarou

despacho louvando e nomeando os coautores para examinar as sugestões e redigir o

projeto final.

E,  finalmente,  em  1°/5/43  surgiu  a  CLT  por  meio  do  Decreto-Lei  nº  5.452,

sancionado pelo  Presidente  Getúlio  Vargas  e  assinado em pleno Estádio  de  São

Januário,  do  Clube  de  Regatas  Vasco  da  Gama,  que  estava  lotado  para  a

comemoração, acabando por unificar toda a legislação trabalhista até então existente

no  Brasil,  com início  de  vigência  seis  meses  depois,  precisamente  no  dia  10  de

novembro.

Após  este  relato  da  história,  é  fácil  concluir  que  o  processo de  sistematização

culminou  com  a  elaboração  da  CLT,  marco  na  construção  do  direito  do  trabalho

brasileiro. Com sua elaboração, pode-se falar no Brasil da existência de um direito do

trabalho consolidado como ramo jurídico autônomo.

Assim,  há  70  anos  nasceu  a  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho,  também

conhecida pela sigla CLT, principal norma legislativa brasileira referente ao direito do

trabalho e ao direito processual do trabalho, apta a regular as relações individuais e

coletivas  do  trabalho  nela  previstas,  notadamente  os  conflitos  laborais  entre

empregados e empregadores.

Em seus primórdios, portanto, a CLT rompeu a inércia de um sistema jurídico ainda

incipiente e despreparado para enfrentar as demandas de um mundo cada dia mais

moderno e carente de garantias ao trabalhador.

Independentemente de quaisquer polêmicas quanto a sua fonte de inspiração ou

até mesmo quanto a sua motivação, o certo é que ao longo do tempo ela se firmou

como uma das principais contribuições do nosso ordenamento jurídico para a garantia

dos direitos dos trabalhadores. A CLT se tornou norteadora do equilíbrio entre capital

e  trabalho,  estabelecendo-se  como  fundamental  mecanismo  de  pacificação  dos

conflitos sociais e se revelando como protagonista importante na formação de um

novo modelo jurídico.
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Por  se tratar  de  marco civilizatório  mínimo e  por  consagrar  direitos  humanos  e

sociais,  a  CLT  não  fica  ultrapassada  em  sua  essência,  pois  os  direitos  civis  e

políticos, por mais antigos que sejam, não perdem a sua eficácia. Na realidade, ali há

muitas  modernidades.  Um exemplo interessante está na obrigação da assistência

gratuita,  pelos  sindicatos,  no  momento  da  homologação.  O  texto  foi  também

vanguardista  em  vários  outros  aspectos  quando,  por  exemplo,  estabeleceu

dispositivos sobre os conglomerados financeiros e a sucessão de empresas ou de

empregadores.

Portanto,  os  70  anos não são apenas as sete  décadas de uma codificação de

regras que restaram impressas no papel.  Ao revés, estes 70 anos configuram um

processo muito vivo de assimilação de direitos e de deveres e, por que não dizer, de

reconstrução desses direitos e deveres no percurso de interpretação e de aplicação

pelo Poder Judiciário. Vejo-a como uma jovem e revigorada senhora.

No momento atual, após longo caminho percorrido para criação e implementação

dos direitos trabalhistas, seria salutar perquirir sobre o que pode ser ajustado para os

próximos  anos,  mormente  em  se considerando  ser  inegável  que  ainda  persistem

problemas à espera de solução e que são objetos de constantes estudos e debates

no meio jurídico.

Uma  das  mais  acaloradas  discussões  refere-se  à  flexibilização  e  à

desregulamentação das relações de trabalho. Ao contrário do que pensam alguns,

existe uma extensa relação de leis que já flexibilizam a legislação do trabalho, entre

as  quais  se destacam: o  fim  da estabilidade em  1966  com a  opção pelo  FGTS,

posteriormente confirmada na Constituição de 1988, que possibilitou ampla liberdade

aos patrões para despedir o empregado; depois, em 1974, a lei  que possibilitou o

funcionamento de empresas de trabalho temporário introduzindo a terceirização, os

dispositivos sobre as cooperativas e a criação do banco de horas em 1998. Artigos e

seções foram eliminados da lei, como os que tratavam da emissão da Carteira de

Trabalho, das atribuições das comissões de salário  mínimo,  da fixação do salário

mínimo, dos serviços de estiva, dos serviços de capatazias nos portos, da comissão

do imposto sindical, são exemplos que cito também. Em 2011 a CLT reconheceu o

trabalho à distância, haja vista que a Lei  nº 12.551 concedeu os mesmos direitos
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trabalhistas a empregados que exercem trabalho remoto.

O sistema constitucional brasileiro é caracterizado pela intervenção do Estado nas

relações  de  trabalho  e  na  menor  amplitude  da  autonomia  da  vontade  das

negociações coletivas. A Constituição de 1988 chegou a flexibilizar regras do direito

do trabalho,  conforme se verifica  principalmente  no  art.  7°  e  incisos,  pelos  quais

possibilita  a redução dos salários por  convenção ou acordo coletivo de trabalho -

inciso VI -,  compensação ou redução da jornada de trabalho mediante acordo ou

convenção  coletiva  -  inciso  XIII  -,  e  aumento  da  jornada  de  trabalho  nos  turnos

ininterruptos de revezamento para mais de 6 horas diárias, através de negociação

coletiva.

Entretanto,  a  Constituição  estabelece  limites  à  flexibilização:  alguns  direitos  só

podem ser reduzidos por meio de negociação coletiva, ressalvadas as normas de

proteção  mínima  contidas  na  Constituição  e  as  normas  de  ordem  pública  e  de

segurança e medicina do trabalho que não podem ser reduzidas ou suprimidas nem

mesmo por instrumento coletivo. Pessoalmente, defendo a possibilidade de reforma

na CLT, desde que mantido, de um lado, um nível de direitos não transacionáveis,

abaixo  dos  quais  não se  concebe a  dignidade do  ser  humano;  e,  de  outro  lado,

admitida a simplificação da legislação apenas para atender a peculiaridades regionais

ou profissionais,  motivar  ou  facilitar  a  implementação de  novas  profissões,  novas

tecnologias ou de novos métodos do trabalho, sempre mediante negociação coletiva.

A CLT não  acompanhou  essa  evolução,  existindo  inegáveis  lacunas  na  lei.  Aqui

invoco as palavras do Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, Presidente do TST, em

recente  entrevista  à  revista  “Veja”,  quando  perguntado  se  a  CLT  precisa  ser

atualizada. Diz S. Exa.: “A CLT tem de ser repensada e atualizada continuamente. Ela

tem o pecado comum a quase toda a nossa legislação, de ser muito detalhista. Isso

fossiliza a legislação e limita o âmbito da negociação. Nosso legislador parece que

tem  receio  de  estabelecer  normas  mais  genéricas  e  permitir  aos  Juízes  a

interpretação  e  o  ajuste,  o  que  tumultua  a  relação,  porque  os  fatos  são  muito

dinâmicos”.

Ainda dentro  da  mesma leitura,  para  alguns  segmentos  da  sociedade  a  CLT é

considerada  uma  das  principais  vilãs  quando  o  assunto  é  o  desemprego,  pois
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entendem que ela torna complicada a contratação de pessoas, principalmente por

empresas de pequeno e médio porte. Exemplo recente desse tipo de argumentação

foi a forma desairosa como se recebeu a chamada PEC das Domésticas. A avalancha

de críticas sofridas e as ameaças de que aumentaria o número de desempregados

mal possibilitaram a percepção de que o tempo passou e somente quase 70 anos

depois  é  que  houve  o  completo  reconhecimento  do  direito  dos  trabalhadores

domésticos, com a promulgação da proposta de emenda à Constituição que dá mais

direitos a essa classe.

A meu juízo, não procede a mencionada censura sobre o desemprego. Como as

leis econômicas explicam, quando um bem sofre acentuada demanda,  porém tem

oferta  limitada,  seu  preço  no  mercado  sobe.  Ora,  sem  uma  regulamentação  na

relação  capital  e  trabalho,  essas  forças  de  mercado  fariam  com  que  os  salários

subissem conforme o desemprego caísse ou vice-versa, efeito esse encontrado em

países com leis trabalhistas tênues ou inexistentes, como a China. Especificamente

neste caso, basta citar a diferença entre as condições de trabalho dos empregados

brasileiros  e  dos  chineses.  Nada  mais  equivocado  que  o  pensamento  de  que

precisamos nos adequar para concorrer com a competitividade chinesa. A legislação

trabalhista deve ser vista e tratada de forma independente do mercado, sob pena de

se usar a mão de obra trabalhadora como moeda deste mesmo mercado.

Outro sofisma contra a CLT é dizer que os salários e encargos sociais oneram por

demais as empresas, prejudicando o crescimento da produção nacional. Em primeiro

lugar, os defensores da flexibilização, quando falam em desoneração das folhas de

pagamento, não mencionam redução de encargos sociais, mas limitação de direitos

assegurados na CLT. O jurista Arnaldo Süssekind demonstrou que a afirmativa de que

a  legislação  de  proteção  ao  trabalho  tem  influência  negativa  na  economia  não

corresponde à realidade, confrontando números reveladores obtidos em pesquisas

nos Estados Unidos com salários e encargos sociais praticados no Brasil e em outros

países,  como Alemanha,  Suécia,  França,  Estados Unidos,  Japão e Grã-Bretanha.

Com certeza, as dificuldades enfrentadas pelo Brasil em busca do desenvolvimento

econômico estão  muito  mais  relacionadas  às altas  taxas  de juros,  bem como ao

comprometimento de grande parte do orçamento nacional com o serviço das dívidas
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interna e externa, do que ao caráter social e protetivo das leis de trabalho.

Neste  momento  de  celebração,  é  pertinente  formular,  para  reflexão,  algumas

questões acerca da história anteriormente narrada. Por exemplo, por meio de quais

vestígios do tempo se pode conhecer o que foram esses anos de vigência da CLT?

Onde buscar o seu sentido original e o que foi adquirido ao longo desses anos? O

que  ocorreu  com  o  sindicalismo,  com  a  jornada  de  trabalho,  com  o  regime  de

proteção da saúde do trabalhador e com as garantias de emprego?

Outrossim, é impossível não reconhecer que nesses 70 anos de existência, a CLT

deixou suas marcas na história e, sobretudo, vem se aprimorando com a participação

dos  vários  segmentos  da  sociedade  moderna  que  interagem  na  construção  dos

direitos  e  deveres  nas  relações  de trabalho,  sempre  com  o  olhar  voltado para  a

preservação das garantias fundamentais insertas na Constituição da República.

Para um Estado que nasceu patrimonialista e pautado por relações autoritárias e

assimétricas, o advento da CLT promoveu uma verdadeira revolução ao fazer valer

uma melhor distribuição de renda em benefício de quem trabalha, reduzindo, assim,

os  níveis  de  desigualdade  e  fortalecendo  o  mercado  consumidor  interno,  o  que

também propicia benefícios à atividade produtiva.

A análise dessas sete  décadas demonstra,  por  fim,  a inegável  atuação da CLT

como  protagonista  na  formação  de  um  novo  modelo  jurídico.  Mas  os  desafios

continuam,  pois  é  imprescindível  manter  o  trabalho  como  valor  estruturante  da

sociedade e de preservação da dignidade do ser humano.

Mais uma vez, agradeço a presença de todos, sem a qual esta celebração, esta

homenagem, não poderia ocorrer. Muito obrigada.

Palavras da Sra. Beatriz Cerqueira

Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente eu gostaria de agradecer porque creio

que  houve  quebra  de  protocolo.  Neste  momento  de  celebração,  sinto-me  muito

honrada de estar  aqui  porque  celebramos  termos  ido  ontem para  a  rua,  quando

enfrentamos  muita  repressão,  muitos  preconceitos,  para  conquistar  direitos.  Em

sendo assim, agradeço a oportunidade e a quebra de protocolo.

Cumprimento  o  Deputado  Pompílio  Canavez,  autor  do  requerimento  que  deu

origem a esta reunião.  Trata-se de um Deputado que sempre se tem colocado a
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serviço das lutas dos trabalhadores de Minas Gerais. Cumprimento e agradeço ao

Deputado Paulo Lamac, que, igualmente, coloca-se à disposição das lutas. Em 2011,

durante uma greve nossa, ele se deslocou imediatamente, frente a um pedido nosso,

até  a  Cidade  Administrativa  para  impedir  que  o  batalhão de choque  continuasse

batendo e jogando gás de pimenta nos professores que estavam em manifestação. E

cumprimento a Desembargadora Deoclecia Amorelli Dias, Presidente do TRT da 3ª

Região, a quem tive o prazer de conhecer hoje.

Sou professora da rede pública e, atualmente, represento a CUT de Minas Gerais,

que, neste mesmo ano de celebração dos 70 anos da CLT, celebra 30 anos de vida.

Ou seja, a CUT, neste ano,  celebra 30 anos;  e eu começo exatamente refletindo

sobre a comemoração.

Se estamos celebrando 70 anos da CLT, na verdade em vários momentos tivemos

muitos enfrentamentos, muitos momentos de luta para que direitos do trabalhador e

da trabalhadora fossem respeitados. Fiquei pensando, se eu tivesse direito à fala, o

que eu poderia dizer, porque de grande parte dessa história eu não participei, mas,

sim, estudei, como já disse. Recentemente, no início do ano 2000, fomos às ruas

exatamente para protestar contra a flexibilização; e me lembro do art. 618. De lá para

cá, a organização dos trabalhadores tem sido importante para não retrocedermos.

Isso porque, como podem observar, tem sido muito comum falar da modernização. É

a modernização do direito, é a modernização das leis de trabalho. E, sob o discurso

da  modernização,  propõem-se  retrocessos  que  às  vezes  não  enxergamos  num

primeiro momento, mas que significam ataques aos direitos dos trabalhadores e das

trabalhadoras.  Aí  eu cito,  como exemplo,  nesta oportunidade,  o Projeto de Lei  nº

4.330, que trata da terceirização. Iniciamos um processo de resistência a esse projeto

porque é exatamente sob o discurso da modernidade que precisamos modernizar as

relações. Propõe-se um mecanismo que vai precarizar as relações de trabalho, vai

fragilizar o vínculo de trabalho, vai dispersar a organização dos trabalhadores, vai

baixar os níveis de efetividade dos nossos direitos enquanto trabalhadores.

Esse projeto, aceleradamente, tramita hoje na Câmara dos Deputados, e eu não

poderia, no momento de celebrar direitos, esquecer-me de que corremos o risco de

uma afronta a direitos importantes, porque a terceirização vem na contramão de tudo
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o que estamos celebrando neste momento. Aliás, vou um pouco além, vou ser um

pouquinho mais ousada. A terceirização, no caso do setor público, não vou dizer via

de regra, mas contribui até com a corrupção, porque são mecanismos para se fazer

caixa  dois,  mecanismos  para  que  eu  possa  empregar  aqueles  que  não  são

concursados, mas a quem eu devo favores eleitorais.  Então,  creio que ser contra

esse projeto de lei é um dever de todos e de todas que defendem os direitos dos

trabalhadores,  seja  nas  ruas,  seja  nos  tribunais.  Onde  quer  que  estejamos,  é

necessário que cada um, na sua frente de batalha, faça com que sejamos vitoriosos

nesse processo.

Quero também, neste momento, registrar questões importantes. No momento em

que  celebramos,  precisamos  estar  atentos  à  realidade,  não  aderindo  ao  discurso

dessa modernização ou atualização. Na verdade, uma legislação de 70 anos é muito

jovem. Nós temos pouco tempo de democracia. A ditadura militar foi outro dia, temos

pouco tempo de República. O problema é que às vezes as pessoas contam o tempo

de acordo com a conveniência, mas está tudo muito novo, e o que precisamos é

avançar  em  direitos.  Aí  é  necessário  que,  ao  celebrarmos,  também  não  nos

esqueçamos  de  situações  que  acontecem  em  nosso  Estado,  que  podem  estar

acontecendo ao nosso lado.

Enquanto assistia ao vídeo institucional, eu me lembrava de que, em Minas Gerais,

há 1.500.000 crianças em situação de trabalho infantil. Eu me lembrava também que

aqui,  no  Estado  de  Minas  Gerais,  existe  uma  política  de  criminalização  e

judicialização das lutas sociais. Todas as nossas manifestações de rua vão para o

Judiciário,  como a  recente greve dos servidores municipais  e o cerceamento  e a

restrição da utilização das vias públicas. Todas as nossas lutas são criminalizadas

porque,  se  nos  manifestamos,  é  o  Batalhão  de  Choque  que  vem  sempre  nos

recepcionar,  e  passamos  a  responder  inclusive  criminalmente,  posteriormente  às

nossas  manifestações.  Ou  seja,  a  manifestação,  que  é  um  instrumento  para  se

agregar valor político à luta por direitos, tem sido cada vez mais impedida no nosso

Estado, e acho que essa situação merece a nossa reflexão.

Desejo  que  possamos  celebrar  muitas  conquistas  e  muitos  direitos,  pois,  se

celebrarmos, isso é porque em outro momento resistimos e confrontamos muito. Hoje
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há o desconforto em relação à ampliação de direitos das empregadas domésticas,

mas ontem houve o desconforto com a abolição da escravatura, o desconforto com o

estabelecimento do salário mínimo. Toda vez que há um patamar de conquista de

direitos  para  o  trabalhador,  há  um  estranhamento,  um  impacto,  um  choque  na

sociedade,  como  se  nós,  trabalhadores,  fôssemos  desestabilizar,  social  e

economicamente,  uma  sociedade.  Sabemos  que  haver  trabalhadores  bem-

remunerados, respeitados nos seus direitos, e com possibilidades de ampliá-los, só

faz bem à nossa sociedade. O lucro e o mercado não podem se sobrepor aos direitos

fundamentais dos trabalhadores e das trabalhadoras.

Então felicito a Assembleia Legislativa por esta iniciativa e espero continuar onde

estou, nas ruas de Belo Horizonte ou nas manifestações de Brasília, para não darmos

nenhum passo atrás em relação aos direitos, mas avançarmos na consolidação cada

vez  maior  de  direitos  para  os  trabalhadores  e  para  as  trabalhadoras.  Para  isso

contamos  com  todos  do  Poder  Judiciário,  que  estão  aqui  participando  desta

solenidade,  porque vocês são atores importantes nesse processo,  assim como os

sindicalistas e outras lideranças. Obrigada, boa tarde.

Palavras do Sr. Presidente

Novamente muito boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação recebê-los aqui,

nesta  tarde.  Exma.  Sra.  Desembargadora  Deoclecia  Amorelli  Dias,  Presidente  do

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, é uma grande honra recebê-la nesta

Casa; caro amigo Deputado Pompílio Canavez, em primeiro mandato nesta Casa,

assim como eu, mas que vem nos dando a oportunidade de grande aprendizado com

sua experiência de vida e como administrador público, autor do requerimento que deu

origem a esta reunião especial; e Sra. Beatriz Cerqueira, Presidente da CUT Minas,

que me antecedeu nesta tribuna. É uma grande satisfação falarmos aqui sobre esta

data,  uma  comemoração  que  considero  importante,  neste  momento  histórico

importante pelo qual o nosso país está passando.

No momento em que a CLT completa 70 anos, estamos convivendo talvez com os

índices  mais  baixos  de  desemprego  em  nosso  país  e  os  índices  mais  altos  de

emprego  formal,  fruto  de  mudanças importantes,  estruturais  que  vivenciamos nos

últimos anos. Então, parece-me uma data feliz. Acredito que em outros aniversários
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da CLT talvez tivéssemos menos a comemorar em relação ao número de brasileiros e

brasileiras  que  podiam,  naqueles  momentos,  exercer  os  direitos  concedidos  aos

trabalhadores brasileiros. Então, fico bastante satisfeito e honrado de estarmos, nesta

tarde,  celebrando os 70 anos desse diploma legal,  num momento em que há um

número  grande  de  brasileiros  que  podem  se  beneficiar  e  ter  os  seus  direitos

reconhecidos  em  seus  empregos  formais.  Portanto,  a  todos  esses  brasileiros  e

brasileiras, gostaria de transmitir também os cumprimentos desta Casa Legislativa.

Muitos nos acompanham pela TV Assembleia, que transmite esta reunião ao vivo

para todo o Estado de Minas Gerais. Acredito que esta é uma data importante para

todos  os  brasileiros  e  brasileiras.  Fico  muito  honrado  por  representar  nesta

solenidade o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente desta Casa, que infelizmente não

pôde estar presente e nos deu a incumbência de representá-lo.

Se  hoje  um  maior  número  de  brasileiras  e  brasileiros  tem  acesso  ao  trabalho

produtivo e digno, realizado em condições de liberdade, segurança e igualdade, isso

se deve, em grande medida, à CLT, aprovada pelo então Presidente da República

Getúlio Vargas, na simbólica data de 1º de maio de 1943. É, portanto, com a máxima

satisfação que participo desta reunião especial, em que celebramos as sete décadas

da CLT, codificação que tem desempenhado papel essencial para a superação da

pobreza,  a  redução das  desigualdades  sociais  e  o  desenvolvimento  econômico e

social do País.

Apresento os cumprimentos do Legislativo mineiro à Desembargadora Deoclecia

Amorelli Dias, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Da mesma

forma,  cumprimento  todos  os  trabalhadores  e  trabalhadoras,  na  pessoa  da  Sra.

Beatriz Cerqueira, Presidente da CUT-Minas.

Embora existam críticas, entendo que mais vale enfatizar o caráter vivo e dinâmico

da CLT, que vem conseguindo, ao longo desses 70 anos, adaptar-se às mudanças

sociais, econômicas e políticas, sobreviver a transformações de regime e de governo

e oferecer proteção aos trabalhadores brasileiros inseridos no mercado formal,  os

quais somam hoje inéditos 40 milhões de pessoas.

A  compreensão  do  verdadeiro  significado  e  alcance  desse  código  de  leis

trabalhistas só será possível se retrocedermos ao Brasil das primeiras décadas do
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século XX. Éramos então um país essencialmente rural, que tinha há pouco abolido a

escravidão.  Embora  tivéssemos  resquícios  até  pouco  tempo  atrás  -  e  a  recente

emenda que a Desembargadora citou eliminou alguns deles - do período escravagista

no  nosso  país,  as  relações  de  trabalho  eram  permeadas  pela  violência  e  pela

exploração.  A  indústria  incipiente  sujeitava  seus  empregados,  muitos  dos  quais

mulheres e crianças, a jornadas excessivamente extensas e a condições de trabalho

adversas. Ao mesmo tempo, floresciam, especialmente em São Paulo, os primeiros

movimentos  sindicais,  fortemente  influenciados  pelas  ideias  anarquistas  trazidas

pelos  imigrantes  italianos.  Greves  e  manifestações  levaram  a  sociedade  aos

primeiros debates sobre a solução para os conflitos entre patrões e empregados e ao

aparecimento  das  primeiras  normas  trabalhistas,  como a  lei  que  regulamentou  a

sindicalização, de 1917.

A subida de Getúlio Vargas ao poder marcaria o início de uma nova era para os

trabalhadores  do  Brasil.  Fortemente  inspirado  pelo  corporativismo  italiano,

procurando fazer face ao comunismo e ganhar a adesão da população urbana, antes

excluída da política, Vargas estimulou a produção legiferante sobre o tema. Em 1930,

veio à luz o decreto que criava o Ministério do Trabalho e, em 1934, a nova Carta

Constitucional,  que  trazia  inovações  importantes,  entre  as  quais  o  surgimento  da

Justiça do Trabalho.

O passo decisivo, no entanto, viria na década seguinte. Por iniciativa do Presidente

e do Ministro do Trabalho, foi nomeada uma comissão de juristas notáveis, entre os

quais se encontravam José de Segadas Viana, Oscar Saraiva, Luís Augusto Rego

Monteiro, Dorval Lacerda Marcondes e Arnaldo Lopes Süssekind, com a tarefa de

regulamentar as relações individuais e coletivas de trabalho.

O resultado da empreitada foi a CLT, que nascia de influências diversas, como os

resultados do I Congresso Brasileiro de Direito Social, realizado em maio de 1941; a

Carta del Lavoro, do governo de Benito Mussolini; a encíclica “Rerum Novarum”, carta

aberta  do  Papa  Leão  XIII  sobre  as  condições  de  vida  da  classe  operária;  e  as

convenções internacionais do trabalho.

A codificação  foi  apresentada  ao  Brasil,  com  grande  estardalhaço,  no  Dia  do

Trabalho, em uma festiva cerimônia pública realizada em um estádio de futebol. O
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diploma legal e a festa contribuíram para a propagação da imagem de Vargas como o

grande instituidor de direitos sociais da Nação e como o pai dos pobres.

É  inegável  que  a  CLT  trouxe  incontestes  avanços,  ao  estender  normas  antes

aplicáveis  somente  a  determinadas  categorias  à  grande  massa  de  empregados,

tornando-se a base jurídica do direito trabalhista nacional. A própria longevidade do

código  evidencia  a  sua  efetividade,  a  sua  aptidão  para  atender  às  demandas  e

anseios da sociedade, adaptando-se às mudanças históricas.

Nascido  em  uma  conjuntura  autoritária,  manteve-se  útil  nos  períodos  de

revivescência  democrática.  Sofrendo  várias  reformas  para  adequar-se  aos  novos

tempos,  atravessou  cinco  diferentes  ordens  constitucionais.  Alterado  por  normas

extravagantes e por Constituições, teve ora ampliado o rol de direitos que instituiu,

ora reduzida a proteção ofertada.

A nossa Carta de  1988,  apelidada de Constituição Cidadã em razão do inédito

destaque  que  concede  aos  direitos  fundamentais,  que  precedem  mesmo  os

dispositivos  sobre  a  organização  do  Estado,  incorporou  muitos  dos  direitos

trabalhistas  constantes  na  CLT,  dando-lhes  maior  força  normativa.  Talvez  essa

constitucionalização dos preceitos celetistas, 45 anos depois da aprovação de seu

texto original, seja a maior prova de seus méritos e de seu caráter vanguardista.

A CLT participou da construção do Brasil tal como ele é hoje. A este Parlamento

cumpre, no aniversário de tão relevante diploma legal, estimular a reflexão sobre o

seu  papel  passado  e  presente  e  tirar  lições  para  que  possam  ser  futuramente

aprovadas  normas  trabalhistas  cada  vez  mais  adequadas  para  engendrar  uma

sociedade pautada na justiça e na igualdade.

Muito obrigado a todos e a todas pela presença, nesta data tão importante para

nós! É uma honra e uma satisfação poder participar desta solenidade com vocês.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a especial de segunda-feira, dia 27, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

10/5/2013

Às 10h15min, comparecem na Câmara Municipal de Nanuque os Deputados João

Leite,  Sargento  Rodrigues  e  Jayro  Lessa  (substituindo  o  Deputado  Lafayette  de

Andrada, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado João Leite,  declara aberta a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Sargento

Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é subscrita  pelos  membros da Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  debater  a  cooperação  entre  os  órgãos  de  segurança  dos

Estados de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo visando à melhoria da segurança

pública  nos  referidos  Estados  e  em  suas  divisas.  A  Presidência  interrompe  os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Ramon Ferraz Miranda, Prefeito

Municipal de Nanuque; Rivaldo Monteiro da Silva, Presidente da Câmara Municipal

de Nanuque; Coronel PM Aroldo Pinheiro de Araújo, Comandante da 15ª Região da

PMMG, representando Márcio Martins Santana, Comandante-Geral da Polícia Militar

de  Minas  Gerais;  Major  BM  Silvane  Givisiez,  Comandante  do  6º  Batalhão  de

Bombeiro Militar, representando Sílvio Antônio de Oliveira Melo, Comandante-Geral

do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais;  Alfredo  Ferreira  de  Menezes,

Delegado Regional de Polícia Civil em Nanuque, representando Cylton Brandão da

Matta, Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Deputado Estadual Temóteo

Alves  de  Brito,  Assembleia  Legislativa  do  Estado  da  Bahia;  Deputado  Estadual

Delegado Deraldo de Jesus Damasceno, Assembleia Legislativa do Estado da Bahia;

Ten.-Cel. PM Paulo Cesar Alves da Silva, Comandante do 13º Batalhão de Polícia

Militar  de  Teixeira  de  Freitas,  representando  o  Cel.  PM Alfredo  Braga de  Castro,

Comandante-Geral da Polícia Militar  do Estado da Bahia; Marcus Vinícius Almeida

Costa, Coordenador Regional da Polícia Civil da Bahia, representando Hélio Jorge

Oliveira Paixão,  Delegado-Chefe de  Polícia  Civil  do  Estado da  Bahia;  Alessandro

Darós, Gerente de Integração Comunitária da Secretaria de Estado de Segurança

Pública  e  Defesa  Social  do  Espírito  Santo,  representando  André  de  Albuquerque
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Garcia,  Secretário  de  Estado;  Deputado  Estadual  Gilson  Lopes,  Assembleia

Legislativa  do  Estado  do  Espírito  Santo;  Coronel  PM  Rubens  Ricardo  Maciel

Barcellos,  Comandante  da  Polícia  Ostensiva  Região  Norte  do  Espírito  Santo,

representando o Cel.  PM Ronalt  Willian de Oliveira,  Comandante-Geral da Polícia

Militar do Espírito Santo, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente

concede a palavra ao Deputado Jayro Lessa, autor do requerimento que deu origem

ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação,  cada um  por  sua vez,  são aprovados  requerimentos  dos  Deputados  do

Deputado João Leite em que solicita seja encaminhada cópia das notas taquigráficas

da  6ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  realizada  dia

10/5/2013, em Nanuque, aos órgãos e autoridades arroladas em lista anexa, para

conhecimento; Sargento Rodrigues em que solicita seja encaminhado ao Coronel PM

Aroldo  Pinheiro  de  Araújo,  Comandante  da  15ª  Região  da  PMMG,  pedido  de

providências  para  que  encaminhe  uma  viatura  ao  Destacamento  de  Serra  dos

Aimorés,  com vistas  a  suprir  uma  carência  fundamental  e  assim  garantir  o  bom

andamento dos serviços operacionais no referido município da tríplice divisa Minas

Gerais - Bahia - Espírito Santo; João Leite, Sargento Rodrigues e Jayro Lessa (2) em

que solicitam seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública

para debater a questão da fluidez do trânsito de veículos em Belo Horizonte e as

alternativas  para  sua  solução;  seja  realizada  audiência  pública  da  Comissão  de

Segurança  Pública  para  discutir  a  questão  da  violência  em  Sete  Lagoas  e  nos

Municípios próximos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues - Cabo Júlio.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
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DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/5/2013

Às 9h36min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Rômulo  Veneroso  e  Adalclever  Lopes,  membros  da  supracitada

Comissão.  Estão  presentes  também  a  Deputada  Luzia  Ferreira  e  os  Deputados

Alencar da Silveira Jr., Sargento Rodrigues, Anselmo José Domingos e Tadeu Martins

Leite.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Rômulo  Veneroso,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada

Liza Prado, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada

e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir a qualidade dos serviços de atendimento ao consumidor

das empresas de telefonia móvel no Estado. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir a Sra. Fernanda Oliveira Laranja Pinto, Gerente de

Relações Institucionais em Minas Gerais da empresa TIM Brasil  -  Grupo Telecom

Itália, e os Srs. Edson Antenor Lima, Promotor de Justiça; Enylson Camolesi, Diretor

de  Relações  Institucionais  da  empresa  Vivo;  José  Luiz  Gattás  Hallak,  Diretor  de

Relações Institucionais da empresa Oi Telecomunicações, e Erick Fernandes Caldas,

Diretor Regional da empresa Claro, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  autor  do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos da Deputada Liza Prado (2) em que solicita seja encaminhado à Anatel

pedido de informações sobre os motivos pelos quais o serviço pré-pago de telefonia

celular é mais caro que o pós-pago, encaminhando-se cópia do pedido à Presidente

da República; e seja encaminhado ao Ministério da Justiça pedido de providências

para que a Secretaria Nacional do Consumidor promova nova rodada de fiscalização

das operadoras de telefonia que atuam no Estado; dos Deputados Adalclever Lopes

em que solicita seja encaminhado ofício ao Deputado Sargento Rodrigues para que



1604
____________________________________________________________________________

informe à  Comissão os  nomes  dos parlamentares  que foram alvo  de  assédio  de

operadora de telefonia celular para retirarem suas assinaturas de requerimento de

instalação de CPI nesta Casa, bem como o nome da operadora; Sargento Rodrigues

(2) em que solicita seja encaminhado à Anatel pedido de informações com cópia dos

resultados da pesquisa feita em 2012 para medir o grau de satisfação dos usuários

dos  serviços  de  telecomunicações,  na  qual  foram  investidos  R$5.300.000,00,

conforme publicado na revista “Veja” de 8/5/2013; e seja encaminhado ao Presidente

desta Casa ofício para que se manifeste acerca do recebimento de requerimento do

Deputado Sargento Rodrigues, protocolado em 2/5/2013, em que solicita a criação de

CPI para apurar a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras da área de

telecomunicações;  e  Tadeu  Martins  Leite  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Fazenda pedido de informações sobre os valores totais arrecadados

com impostos estaduais pagos pelas operadoras de telefonia entre 2010 e 2012; das

Deputadas Liza Prado e Luzia Ferreira e dos Deputados Rômulo Veneroso, Sargento

Rodrigues, Adalclever Lopes, Tadeu Martins Leite e Alencar da Silveira Jr. (2) em que

solicitam seja encaminhado à Presidente da República pedido de providências para

que os cargos de direção das agências reguladoras sejam preenchidos por pessoas

que tenham experiência na área de direito  do consumidor;  e seja encaminhado à

Anatel  pedido  de  providências  para  que  o  consumidor  final  seja  consultado  em

diligências de atendimento, antes que estas sejam encerradas com a manifestação

exclusiva  das  operadoras  de  telefonia.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Rômulo Veneroso, Presidente - Liza Prado - Dalmo Ribeiro Silva - Adalclever Lopes.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

13/5/2013

Às 19h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Rogério  Correia  e  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão
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presentes,  também,  os  Deputados  Adelmo  Carneiro  Leão,  Sargento  Rodrigues  e

Pompilio  Canavez.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Durval

Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a  qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência  informa que  a  reunião  se destina  a  realizar  o  lançamento  da  edição

mineira  do  jornal  Brasil  de  Fato,  publicação  de  reconhecimento  nacional  e

internacional na defesa dos Direitos Humanos. O Presidente acusa o recebimento do

Projeto de Lei nº 3.296/2012, no 1º turno, e avoca para si a relatoria da proposição. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Beatriz

da  Silva  Cerqueira,  Presidente  da  CUT-MG  e  Coordenadora-Geral  do  Sind-Ute;

Soniamara Maranho, representando Joceli Andrioli, Direção Nacional do Movimento

dos Atingidos por Barragens; Joana Tavares, Editora do jornal Brasil de Fato; e os

Srs. Sílvio Netto, Direção Nacional do MST; José Rodrigues Pereira, representante do

Conselho  Fiscal  da  Associação  Nacional  dos  Violeiros,  que  são  convidados  a

tomarem  assento  à  mesa.  É  apresentada  uma  mística  por  pessoas  de  diversas

entidades  representando  a  unidade  em  torno  do  Brasil  de  Fato.  A  Presidência

concede a  palavra  ao Deputado Rogério  Correia,  autor  do  requerimento  que deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos  Deputados

Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada audiência pública para discutir o

teor da Resolução nº 4.251, de 2013, que trata da regulamentação da jornada de

trabalho dos policiais militares no Estado; Rogério Correia e Durval Ângelo em que

solicitam seja realizada audiência pública para debater sobre a greve dos servidores

públicos  municipais  com  vistas  a  buscar-se  a  intermediação  e  a  solução  dos

impasses entre os trabalhadores e o Poder Público Municipal; Durval Ângelo em que

solicita seja realizada audiência pública para discutir a elaboração/revisão do Plano
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Mineiro  de  Direitos  Humanos.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2013.

Durval Ângelo, Presidente - Rômulo Viegas - Duarte Bechir.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/5/2013

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira e

Célio  Moreira  (substituindo  o  Deputado  Gustavo  Valadares,  por  indicação  da

Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os

Deputados  Carlos  Pimenta  e  Gustavo  Perrella.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Ivair Nogueira, declara aberta a reunião e, nos termos do art.

120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a debater a situação e a possibilidade

de asfaltamento da Rodovia LMG - 718 no trecho que liga o Município de Carlos

Chagas  ao  Distrito  de  Vila  Pereira  no  Município  de  Nanuque.  A  Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Maria  Alba  de

Oliveira Lima, Vice-Prefeita e Secretaria de Assistência Social, representando Ramon

Ferraz Miranda, Prefeito Municipal de Nanuque; e Grimalde Dutra Souza, Vereadora

do Município de Nanuque; e os Srs. Vereador Rivaldo Monteiro da Silva, Presidente

da Câmara Municipal de Nanuque; José Nelson Sobrinho, Coordenador Regional de

Teófilo  Otôni  do  DER-MG representando  Carlos  Melles,  Secretário  de  Estado  de

Transportes e Obras Públicas e José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-

MG; Edivaldo Alves Teixeira, Vereador do Município de Nanuque, Gilmar dos Santos

Pereira,  Vereador  do  Município  de  Nanuque;  e  Armando  Rodrigues  Gomes,  Ex-

Prefeito do Município de Nanuque que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Célio Moreira, autor do requerimento que

deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

aos  convidados,  para  que façam suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se

ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

Ivair  Nogueira,  Presidente  -  Celinho  do  Sinttrocel  -  Gustavo  Valadares  -  Paulo

Guedes.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/5/2013

Às  9h12min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

Sargento Rodrigues, Cabo Júlio, Lafayette de Andrada e Leonardo Moreira, membros

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João

Leite, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão; e comunica o recebimento de ofícios do

Sr. Lucas Rolla e da Sra. Cíntia Maria Oliveira de Lucena, Promotores de Justiça,

informando que foram expedidos mandados de busca e apreensão dos adolescentes

envolvidos  em  práticas  reiteradas  de  atos  infracionais  na  região  da  Praça  Hugo

Werneck, em Belo Horizonte, para fins de acautelamento provisório ou internação-

sanção. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.100/2011, no 2º

turno, para cuja relatoria designou o Deputado Leonardo Moreira. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados,  cada  um por  sua vez,  os  pareceres  pela  aprovação,  no  1º  turno,  do

Projeto de Lei nº 2.331/2011 (relator: Deputado Cabo Júlio); pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 1.137/2011 na forma do Substitutivo nº 2; e pela rejeição

do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça; pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 1.347/2011 na forma do Substitutivo nº 1; e pela rejeição

da Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Lafayette

de Andrada).  Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  compreendendo a

discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.
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Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

4.703 e 4.709/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues

em que solicita seja encaminhada manifestação de aplauso aos policiais civis lotados

na 3ª Delegacia de Polícia de Betim que participaram de operação que culminou na

prisão de dois  homens por  tráfico de drogas;  Cabo Júlio  (3)  em que solicita  seja

formulado voto de congratulações com os policiais civis de Ituiutaba que participaram

de operação que culminou na apreensão de mais de 20kg de pasta-base de cocaína;

seja  realizada  audiência  pública  para  obter  esclarecimentos  sobre  denúncias,

apresentadas ao Ministério  Público na  Comarca de Montes Claros e à  Ouvidoria-

Geral do Estado,  de que a administração do Presídio Regional  de Montes Claros

estaria  sendo  conivente  com  irregularidades  como  trabalho  ilegal  de  presos,

transferência de presos mediante propina, entrada de mulheres sem a devida revista

e transferência arbitrária de presos; e seja realizada audiência pública para discutir

denúncias, formuladas por Agente Penitenciário na TV Record, de tortura, morte de

dois  detentos,  fugas  e  corrupção  no  Presídio  Francisco  Floriano  de  Paula,  em

Governador  Valadares;  João  Leite,  Leonardo  Moreira  e  Cabo  Júlio  (2)  em  que

solicitam seja encaminhado às autoridades que menciona pedido  de providências

para a formação de grupo de trabalho que busque soluções para a criminalidade no

entorno da Praça Hugo Werneck, no Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte; e seja

encaminhada aos órgãos e autoridades que menciona cópia das notas taquigráficas

da 8ª Reunião Extraordinária da Comissão, em que se debateu a cooperação entre os

Estados de Minas Gerais e São Paulo visando à melhoria da segurança pública. É

aprovado o relatório referente à visita da Comissão à Praça Hugo Werneck, em Belo

Horizonte,  em  20/5/2013,  o  qual  é  publicado  após  as  assinaturas.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2013.

João Leite, Presidente.
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RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Segurança Pública

Local Visitado: Praça Hugo Werneck, na Região Hospitalar de Belo Horizonte

Apresentação

A requerimento dos Deputados João Leite, Sargento Rodrigues e Leonardo Moreira,

a Comissão de Segurança Pública visitou, em 20/5/2013, a Praça Hugo Werneck, no

Bairro  Santa  Efigênia,  em  Belo  Horizonte,  para  conhecer  a  realidade  do  entorno

dessa praça, em face de reclamações da população acerca do aumento do número

de crimes patrimoniais e da presença de adolescentes em situação de risco e de

usuários de drogas.

Participaram da visita os Deputados João Leite, Presidente da Comissão, e Ivair

Nogueira,  que  foram  acompanhados  pelo  Sr.  Cloves  Eduardo  Benevides,

Subsecretário de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Esportes e da Juventude;

pela  Sra.  Valéria  da  Silva  Rodrigues,  Juíza  da  Vara  Infracional  da  Infância  e

Juventude da Comarca de Belo Horizonte; pelo Ten.-Cel. PM Welton José da Silva

Baião,  Comandante  do 1º  Batalhão da PMMG; pelos  Srs.  Saulo  Levindo Coelho,

Provedor  do  Conselho  da  Irmandade  da  Santa  Casa  de  Misericórdia  de  Belo

Horizonte; Lucas Rolla, Promotor de Justiça da 23ª Promotoria de Justiça da Infância

e Juventude Infracional,  e Daniel  Nasser,  Presidente do Conselho Comunitário  de

Segurança Pública da 3ª Região de Belo Horizonte; pelas Sras. Soraya Romina e

Denise Magalhães, representantes da Sra. Gláucia Brandão, Secretária de Políticas

Sociais de Belo Horizonte, e Rita Januzzi, Delegada de Polícia titular da Delegacia

Regional Centro-Sul de Belo Horizonte; e pelos Srs. Rogério Cedrola, Delegado de

Polícia  da  1ª  Delegacia  de  Polícia  Civil  -  Seccional  Centro,  e  Aloísio  Andrade,

Presidente do Conselho Estadual Antidrogas - Conead.

Relato

A Comissão deslocou-se até a Praça Hugo Werneck e constatou a situação de

abandono  em  que  esse  equipamento  público  se  encontra:  lixo  espalhado  pelos

canteiros, pichações em bancos e no busto ali existente, mau cheiro de excrementos

humanos,  caixas  de  papelão  abertas  usadas  como  colchões  improvisados  por

adolescentes  em  situação  de  rua,  bem  como  cobertores  sujos  e  esfarrapados.
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Entretanto, no momento em que chegou à praça, a Comissão não encontrou nenhum

adolescente em situação de rua ou que aparentasse envolvimento com drogas ou

criminalidade.

O Deputado João Leite assinalou que alguns dias antes tinha ocorrido operação

policial no local para cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão de

menores expedidos pela Vara Infracional  da Infância e Juventude da Comarca de

Belo Horizonte, a qual culminou com o recolhimento de três menores. Ressaltou que

a intervenção do poder público junto aos adolescentes envolvidos com drogas deve

ser tratada como uma questão de saúde.

Por outro lado, a Juíza Valéria da Silva Rodrigues ressaltou que a atuação policial

no local não caracterizou medida de política higienista, mas estrito cumprimento dos

mandados  judiciais  expedidos  pela  Justiça  estadual.  Acrescentou  que  os

adolescentes em situação de rua e que têm envolvimento com drogas, segundo seu

entendimento, não são um problema de polícia, mas de falta de políticas sociais que

os amparem; e destacou a necessidade de que o poder público ofereça tratamento

aos usuários de drogas. Alertou que em Minas Gerais não há tratamento compulsório

de  usuários  de  drogas,  mas  o  poder  público  disponibiliza  serviços  de  tratamento

voluntário àqueles interessados em recebê-lo; e afirmou a necessidade da integração

entre as áreas de saúde, assistência social e segurança pública para a abordagem do

problema dos adolescentes envolvidos com drogas.

Durante  a  visita,  dois  menores  em  situação  de  rua  compareceram  à  praça  e

conversaram  com  o  Deputado  João  Leite.  Ambos  aparentavam  estar  em  estado

alterado de consciência e disseram que tinham dormido na praça na noite anterior.

Ressaltaram, outrossim, que os cobertores que estavam perto do busto ali existente

eram deles.

Comerciantes da região, externando sua indignação, mostraram aos Deputados e

às autoridades presentes fotos que retratariam a situação caótica enfrentada pelos

moradores da região: uso indiscriminado de drogas por maiores e menores em plena

luz do dia; pessoas em aparente estado alterado de consciência deitadas na praça

logo  após  o  uso  de  entorpecentes;  excrementos  humanos  espalhados  pelos

equipamentos  públicos.  Além  disso,  denunciaram  serem  vítimas  de  ameaças  por
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parte dos usuários de drogas que frequentam o local.

O Sr. Saulo Levindo Coelho destacou a audácia dos menores que frequentam o

local, os quais assumem atitudes violentas quando são abordados pelos militares, em

claro desrespeito à autoridade estatal.

O  Ten.-Cel  PM  Welton  Baião  afirmou  que  as  incursões  policiais  no  local  são

frequentes e que na última delas foram abordados sete indivíduos maiores de idade e

outros  sete  adolescentes.  Entre  os  maiores,  havia  um  com  mandado  de  prisão

expedido e sem cumprimento, e outros dois portavam drogas.

Conclusão

A Comissão comprovou a situação de abandono em que se encontra a Praça Hugo

Werneck e os problemas que a população de seu entorno enfrenta com o aumento da

criminalidade e a sensação de insegurança que se dissemina na região.

A partir  das informações obtidas,  os Deputados João Leite,  Leonardo Moreira e

Cabo Júlio formularam requerimento para que seja encaminhado às autoridades que

mencionam  pedido  de  providências  para  a  formação  de  grupo  de  trabalho  que

busque soluções para a criminalidade no entorno da Praça Hugo Werneck, no Bairro

Santa Efigênia, em Belo Horizonte. As autoridades são as seguintes: Comandante-

Geral da PMMG, Chefe da Polícia Civil, Subsecretário de Políticas sobre Drogas da

Secretaria  de  Esportes  e  da  Juventude,  Juíza  da  Vara  Infracional  da  Infância  e

Juventude da Comarca de Belo Horizonte, Comandante do 1º Batalhão da PMMG,

Promotor de Justiça da 23ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude Infracional,

Comandante da Guarda Municipal, Secretário de Saúde de Belo Horizonte, Secretária

de Políticas Sociais de Belo Horizonte, Presidente do Conselho Estadual Antidrogas -

Conead -  e Delegada de Polícia titular  da Delegacia Regional Centro-Sul de Belo

Horizonte.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2013.

João Leite, Presidente - Leonardo Moreira - Cabo Júlio.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

23/5/2013

Às 8h45min, comparece na Câmara Municipal de Ubá o Deputado André Quintão,
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membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado  André  Quintão,  declara  aberta  a  reunião  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita. A Presidência informa que

a reunião se destina a apresentar a Norma Operacional Básica do Sistema Único de

Assistência Social - NOB/Suas 2012 - e debater as sugestões para o enfrentamento

das  dificuldades  apresentadas  pelos  Municípios  com  relação  a  essa  Norma.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Valéria

Maria  de  Massarini  Bonelli,  Secretária  Nacional  Adjunta  de  Assistência  Social,

representando,  Denise  Ratmann  Arruda  Colin,  Secretária  Nacional  de  Assistência

Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Teresa Cristina

Damaso Gusmão, Superintendente de Políticas de Assistência Social, representando

Cássio  Soares,  Secretário  de Estado de Desenvolvimento Social;  Patrícia Teixeira

Groppo  de  Oliveira,  Diretora  do  Cress  6ª  Região,  representando  Leonardo  David

Rosa Reis, Presidente do Conselho Regional do Serviço Social - Cress 6ª Região;

Maria  Júlia  Andrade,  Psicóloga,  representando  Marta  Elizabeth  de  Souza,

Conselheira-Presidente  do  Conselho  Regional  de  Psicologia  -  4ª  Região;  Eulália

Cristina  Guilhermino  Valente,  Secretária  Municipal  de  Desenvolvimento  Social  de

Ubá;  e  os  Srs.  Vadinho  Baião,  Prefeito  Municipal  de  Ubá;  e  Vinicius  Magalhães

Gravina, Gerente da Divisão de Instrumentos de Gestão da Prefeitura de Ubá, que

são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que

deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

aos  convidados,  para  que façam suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se

ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2013.

André Quintão, Presidente - Maria Tereza Lara.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.061/2011
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Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Deputado Antonio Lerin, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Supermercados do Triângulo Mineiro -

Assuper -, com sede no Município de Uberaba.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.061/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de  Supermercados  do  Triângulo  Mineiro  -  Assuper  -,  com  sede  no  Município  de

Uberaba, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo

fomentar o desempenho e o fortalecimento econômico e financeiro do comércio de

distribuição de gêneros alimentícios e afins na região em que atua.

Com jurisdição no Triângulo, a instituição congrega os trabalhadores do comércio

de  gêneros  alimentícios  e  afins,  por  meio  de  ações  culturais  e  sociais;  promove

difusão  de  práticas  de  gestão  administrativas  para  benefício  coletivo;  incentiva  o

desenvolvimento técnico sustentável;  atua nas áreas de educação,  cultura e meio

ambiente;  fomenta  valores  universais  como  ética,  cidadania,  direitos  humanos  e

democracia;  defende  a  segurança  alimentar  e  nutricional;  realiza  experiências  de

novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio,

emprego e crédito.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Assuper  para  o

desenvolvimento  do  Triângulo  Mineiro,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.061/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2013.

Ana Maria Resende, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.974/2013

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação  à  escola  estadual  de  ensino  fundamental  situada  no  Povoado  de

Boachá, no Município de Ipaba.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.974/2013 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Jaider Gomes da Silva à escola estadual de ensino fundamental situada na Praça

Quintino Arcênio de Menezes, nº 144, Povoado de Boachá, no Município de Ipaba.

Inicialmente, é importante destacar que a proposição em análise resulta de pedido

formulado pelo Colegiado dessa unidade de ensino, que, em reunião realizada no dia

15/2/2013, homologou, pela unanimidade dos votos de seus membros, a indicação do

nome de Jaider Gomes da Silva para denominar a referida Escola.

Com relação ao mérito da matéria, cabe esclarecer que o homenageado foi um dos

precursores da educação no Município de Ipaba, tendo prestado importantes serviços

à  área  educacional  e,  em  decorrência  disso,  contribuído  para  o  desenvolvimento

escolar dessa localidade.

Como reconhecimento por sua dedicação à educação, entendemos justa e meritória

a atribuição do nome Escola Estadual Jaider Gomes da Silva para designar a unidade

escolar que atende ao Povoado de Boachá, no Município de Ipaba.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.974/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Elismar Prado, relator.



1615
____________________________________________________________________________

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.011/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Bom Jardim de Tronqueiras - A.C.B.J.T. -,

com sede no Município de Peçanha.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  26/4/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.011/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  Bom Jardim  de  Tronqueiras  -  A.C.B.J.T.  -,  com sede  no

Município de Peçanha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.011/2013 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  Luiz

Henrique - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.013/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Resgatar, com sede no Município de Bonfim.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  26/4/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Prevenção e Combate ao uso de Crack e

outras Drogas.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.013/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Resgatar, com sede no Município de Bonfim.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  27,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública, com sede

e atividade no Município de Bonfim.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.013/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Luiz Henrique -  André

Quintão - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.021/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Dilzon Melo,  o  projeto  de  lei  em tela  visa  declarar  de

utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  da  Beira  do  Córrego

Marques - APPM -, com sede no Município de Riachinho.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/5/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.021/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores da Beira do Córrego Marques - APPM -, com

sede no Município de Riachinho.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  27,  que as

atividades  de  seus  Diretores  e  Associados  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes

vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e, no art. 32,
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que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, legalmente constituída e registrada no Conselho Nacional  de

Assistência Social.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova  redação  ao  art.  1º  da  proposição,  com  o  objetivo  de  adequar  o  nome  da

entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.021/2013 com a seguinte Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

da Comunidade da Beira do Córrego Marques - APPM -, com sede no Município de

Riachinho.”.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - André

Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.022/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a entidade Quatro Estações Ações Sociais - Queas -, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/5/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.022/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Quatro Estações Ações Sociais - Queas -, com sede no Município de Belo
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Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  15,  que as

atividades de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou

equivalentes  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de

vantagens ou benefícios, a qualquer título ou forma; e, no art. 28, que, na hipótese de

sua dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

sem fins econômicos, com registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.022/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Sebastião Costa,  Presidente -  André Quintão,  relator -  Duilio  de Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.024/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Amanu  -Educação,  Ecologia  e  Solidariedade,  com

sede no Município de Jaboticatubas.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/5/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.024/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Amanu - Educação, Ecologia e Solidariedade, com sede no Município de

Jaboticatubas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 27, § 1º, que as

atividades de seus diretores, conselheiros, associados, benfeitores ou equivalentes

não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  vantagens  ou

benefícios,  a  qualquer  título  ou  forma;  e,  no  art.  38,  que,  na  hipótese  de  sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com

personalidade  jurídica,  sede  e  atividades  preferencialmente  no  Município  de

Jaboticatubas e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade

pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.024/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Sebastião Costa,  Presidente -  André Quintão,  relator -  Duilio  de Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.028/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais, com sede no Município de
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Tupaciguara.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/5/2013  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.028/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Protetora dos Animais, com sede no Município de Tupaciguara.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 11, parágrafo

único, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e,

no  art.  29,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse

Público  -  Oscip  -,  nos  termos  da  Lei  Federal  nº  9.790,  de  1999,  que  tenha,

preferencialmente, o mesmo objetivo social.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, na

parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do

projeto, com a finalidade de adequar a denominação da entidade ao previsto no art.

1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.028/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
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Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais de

Tupaciguara - APA -, com sede no Município de Tupaciguara.”

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Luiz Henrique -  André

Quintão - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.031/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Viegas, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores do Cerradinho Deolinda Cândida de

Jesus, com sede no Município de Cana Verde.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/5/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.031/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Cerradinho Deolinda Cândida de Jesus, com sede no

Município de Cana Verde.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  24,  que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 28,

parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
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destinado a entidade assistencial congênere, com personalidade jurídica e registro

nos órgãos públicos competentes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.031/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique - Duilio de Castro - André

Quintão - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.036/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa

declarar  de  utilidade pública  o  Centro  de  Recuperação de Alcoólatras  de  Campo

Florido - Cerea -, com sede no Município de Campo Florido.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/5/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Prevenção e Combate ao uso de Crack e

outras Drogas.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.036/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Recuperação de Alcoólatras de Campo Florido - Cerea -, com sede no

Município de Campo Florido.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.
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Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  32,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  38,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, juridicamente constituída.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.036/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Sebastião Costa,  Presidente -  André Quintão,  relator -  Duilio  de Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.043/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a entidade Projeto de Apoio à Criança, com sede no Município de

Montes Claros.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/5/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.043/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Projeto de Apoio à Criança, com sede no Município de Montes Claros.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
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exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.043/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  André

Quintão - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.045/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro de Apoio à Mulher - Ceam -, com sede no Município de

Betim.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/5/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.045/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Apoio à Mulher - Ceam -, com sede no Município de Betim.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.045/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Sebastião Costa,  Presidente -  André Quintão,  relator -  Duilio  de Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.054/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela visa declarar

de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Renascente  dos  Moradores  e

Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Santa Quitéria, com sede no Município de

Itamarandiba.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/5/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.054/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Renascente dos Moradores e Pequenos Produtores Rurais

da Fazenda Santa Quitéria, com sede no Município de Itamarandiba.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  30,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  35,  parágrafo  único,  que,  na  hipótese de  sua dissolução,  o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade

jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.054/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  André

Quintão - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.057/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Deiró  Marra,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de

utilidade pública a Associação Família de Caná de Patrocínio, com sede no Município

de Patrocínio.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/5/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 4.057/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Família de Caná de Patrocínio, com sede no Município de Patrocínio.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 35, que seus

Diretores,  Conselheiros,  associados,  instituidores,  benfeitores  ou  equivalentes  não

serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios; e,

no  art.  39,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.057/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Luiz Henrique -  André

Quintão - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.084/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Academia  Mineira  de  Letras  Jurídicas  -AMLJ  -,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  17/5/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.084/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Academia  Mineira  de  Letras  Jurídicas  -AMLJ  -,  com  sede  no  Município  de  Belo

Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 20, § 3º, que

seus  dirigentes  não  serão  remunerados,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de

bonificação, vantagem ou lucro; e, no art. 48, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será revertido ao Arquivo  Público Mineiro ou a entidade

congênere declarada de utilidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.084/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  André

Quintão - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.084/2013

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Academia Mineira de Letras Jurídicas - AMLJ -,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.084/2013 pretende declarar de utilidade pública a Academia

Mineira  de Letras  Jurídicas -  AMLJ -,  com sede no Município  de  Belo  Horizonte,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo o estudo

da ciência  jurídica  em  todos  os  seus ramos,  estimulando a  produção científica  e

doutrinária.

Congregando juristas mineiros ou que residam no Estado, a instituição publica, pela

Editora  Del  Rey,  a  “Revista  Mineira  de  Letras  Jurídicas”;  mantém,  em  seu  “site”,

trabalhos jurídicos dos acadêmicos; participa, por meio de seus membros professores

de faculdades de Direito, de exames de mestrado e doutorado e de concursos para

professores universitários e cargos públicos; e colabora na elaboração dos projetos

dos códigos de processo civil e penal.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido pela Academia Mineira de Letras

Jurídicas no sentido de fomentar o aprimoramento das ciências jurídicas em Minas

Gerais, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.084/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.568/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  a  proposição  em  análise  obriga  as

empresas  permissionárias  ou  concessionárias  de  transporte  intermunicipal  e

interestadual  a  instalarem  recipientes  coletores  de  lixo  no  interior  dos  coletivos,

acompanhados de mensagens educativas para conscientização sobre a preservação

ambiental e dá outras providências.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/5/2011,  foi  o  projeto  preliminarmente
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analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria.

Agora, vem a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,

nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  sob  análise  pretende  obrigar  as  empresas  concessionárias  de

transporte  coletivo  municipal,  intermunicipal  e  interestadual  a  instalar  recipientes

coletores de lixo. O seu art. 1º prevê que deverão constar, nos referidos recipientes,

mensagens educativas sobre a importância de preservar o meio ambiente. Por sua

vez, o seu art. 2º estabelece norma sancionatória pelo descumprimento da medida

imposta.

O parecer da Comissão de Constituição e Justiça pondera que a matéria tratada na

proposição deve se limitar ao transporte coletivo intermunicipal, de competência do

Estado,  que poderá prestar  tal  serviço diretamente,  por  meio de seus órgãos,  ou

mediante contrato de concessão. Com relação ao transporte coletivo interestadual e

internacional,  observa  que  compete  à  União  explorar,  diretamente  ou  mediante

autorização,  concessão  ou  permissão,  esse  tipo  de  serviço,  o  que  afasta  a

possibilidade de sua disciplina por lei estadual. Salienta, também, que o serviço de

transporte coletivo intra-municipal é da competência dos Municípios.

Nesse parecer da Justiça, ponderou-se também que a obrigação da instalação de

lixeiras  em  coletivos  intermunicipais,  por  implicar  alteração  nos  contratos  de

concessão de serviço público, deve ser efetivado mediante termo de aditamento e

com  a  devida  atualização  do  equilíbrio  financeiro  do  contrato  celebrado entre  as

partes  -  poder  concedente  e  concessionário  do  serviço  público.  E,  ainda,  que  a

medida em questão - instalação de lixeiras nos coletivos - não traz novidade jurídica,

uma vez que o objetivo do autor já está contemplado, ainda que genericamente, tanto

na lei quanto no regulamento que rege a matéria (Lei nº 13.655, de 2000). No que se

refere à mensagem educativa com vistas a conscientização ambiental, é preciso dizer

que o art. 1º da Lei nº 15.026, de 2004, institui a exigência de que os contratos de

concessão  de  serviço  de  transporte  intermunicipal  contenham  cláusula  que  torne

obrigatória a reserva de espaço no interior dos ônibus intermunicipais para a afixação



1632
____________________________________________________________________________

de cartazes sobre pessoas desaparecidas e para a divulgação de mensagens de

interesse público.

Assim  sendo,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo 1, que, além de

contemplar a mensagem educativa prevista no projeto de lei, abrange o conteúdo da

mencionada Lei nº 15.026 e impõe sua revogação expressa.

Entendemos ser de fundamental importância a promoção de ações de educação

ambiental que atinjam e conscientizem a população sobre a necessidade de proteger

os recursos naturais,  principalmente porque a  preservação ambiental  depende da

contribuição  de  todos  os  cidadãos,  razão  pela  qual  comungamos  da  solução

apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, na forma do Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.568/2011, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Célio Moreira, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.687/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe, encaminhada por

meio da Mensagem nº 360/2013, “dispõe sobre a alteração dos limites da área do

Parque  Estadual  da  Serra  do  Papagaio,  localizado  nos  Municípios  de  Aiuruoca,

Alagoa, Baependi, Itamonte e Pouso Alto”.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/2/2013,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete a este órgão colegiado a análise preliminar de seus aspectos jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposição em exame pretende alterar os limites do Parque Estadual da Serra do

Papagaio, criado pelo Decreto nº 39.793, de 5 de agosto de 1998, e localizado nos

Municípios de Aiuruoca, Alagoa, Baependi, Itamonte e Pouso Alto.

Propõe-se,  basicamente,  acrescentar  4.993,62ha à área do Parque e,  por  outro

lado, desafetar 2.837,47ha desta, de modo que a unidade passaria a perfazer uma

área total aproximada de 26.116,86ha, definida no memorial descritivo constante do

Anexo I do projeto.

Devemos  registrar,  inicialmente,  que  não  encontramos  óbice  à  iniciativa

governamental na matéria, que se respalda no “caput” do art. 65 da Constituição do

Estado.

No que se refere à competência legislativa, de acordo com os incisos VI a VIII do

art.  24  da  Constituição  da  República,  direito  ambiental  é  matéria  de  legislação

concorrente. Significa isso, conforme os §§ 1º a 4º do mesmo artigo, que à União

compete editar as normas gerais sobre a matéria, cabendo aos Estados membros da

Federação suplementar  essas normas,  estabelecendo disposições específicas, em

função  das  respectivas  peculiaridades,  e  editar  suas  próprias  normas  gerais  em

aspectos eventualmente não regulados por lei federal.

A Lei  Federal  nº  9.985,  de 18 de julho de 2000,  “regulamenta o art.  225,  § 1º,

incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades

de Conservação da Natureza - Snuc - e dá outras providências”. Contém, portanto, as

normas gerais sobre a matéria.

Nos termos de seu art. 22, que trata da criação de unidades de conservação:

“Art. 22 - As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público.

(...)

§ 2º - A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos

técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os

limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento.

(...)

§ 6º - A ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação

dos  seus  limites  originais,  exceto  pelo  acréscimo  proposto,  pode  ser  feita  por

instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que
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obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no § 2º deste artigo.

§ 7º - A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só

pode ser feita mediante lei específica”.

O  projeto  de  lei  sob  exame é,  portanto,  instrumento  necessário  e  adequado  à

finalidade a que se destina, sobretudo porque envolve proposta de desafetação de

área de unidade de conservação da natureza.

Por outro lado, devemos registrar que  foi anexada à proposição a Nota Técnica

para Redefinição de Limites do Parque Estadual da Serra do Papagaio, elaborada

pela Gerência de Criação e Implantação de Áreas Protegidas da Diretoria de Áreas

Protegidas  do  Instituto  Estadual  de  Florestas  -  IEF.  Além  de  apresentar  uma

caracterização geral da região, especialmente da área da unidade, abordando, entre

outros aspectos,  sua localização,  paisagem, clima, biodiversidade, hidrografia,  uso

público, socioeconomia e demografia, esse estudo contém a justificação da proposta

de  redefinição  dos  limites  do  Parque,  bem  como  informações  sobre  audiências

públicas realizadas. Conforme consta do texto:

“Ao longo do ano de 2011 e início de 2012 foram realizados trabalhos de redefinição

dos  limites  do  PESP,  utilizando  sobrevoos  de  helicóptero,  trabalho  em  campo,

softwares com imagens de alta resolução e reuniões com a população do entorno da

unidade.

Com  a  utilização  das  imagens  de  alta  resolução  definiu-se  áreas  de  interesse

ambiental a serem incorporadas na unidade e áreas com uso antrópico consolidado a

serem desafetadas. Nos sobrevoos de helicóptero e trabalho em campo buscou-se

com precisão e cuidado comprovar de fato a necessidade de inclusão/exclusão de

cada área.

Nas 6 (seis) reuniões realizadas foi apresentada de maneira clara e didática cada

proposta  de  alteração pontualmente.  A reunião inicial  realizada em  31/1/2012,  na

Câmara Municipal  de  Itamonte,  buscou apresentar  a  todos os representantes dos

municípios a proposta do projeto e qual seria a metodologia utilizada.

Todo o trabalho de redefinição de limites, incluindo as reuniões, foram auxiliados

pela Fundação Matutu (ONG local) e pelo municípios inseridos no Parque Estadual

da  Serra  do  Papagaio.  Para  isto  foi  realizado  um  treinamento  de  técnicos  das
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prefeituras  para  utilização  das  ferramentas  google  earth  e  georreferenciamento,

buscando  assim  um  nivelamento  de  conhecimento  para  auxílio  e  participação  no

processo de redefinição.

No  Anexo  01  constam  notícias  com  fotos,  relacionadas  a  todas  as  reuniões  e

divulgadas  no  site  da  Fundação  Matutu,  e  lista  de  presença  dos  proprietários

participantes.

A 'Apresentação sobre a redefinição dos limites do PESP' (Anexo 02) sintetiza os

motivos e metodologia utilizada para redefinição de limites do PESP.”

Dessarte,  tendo  em  vista  ainda  a  presunção  de  legitimidade  inerente  às

manifestações administrativas, podemos reputar formalmente cumprida a exigência

do citado § 2o do art. 22 da Lei do Snuc.

Observamos, não obstante, que a proposição incorre em erro material ao prever no

art. 2º que a área que pretende desafetar seria desmembrada da área total de que

tratam o art. 1º e o Anexo I, pelo que apresentamos a Emenda nº 1 para esclarecer a

operação. De acordo com a proposta de redefinição dos limites do Parque Estadual

da Serra do Papagaio, constante às fls. 27 e seguintes e 61 da referida Nota Técnica

elaborada pelo IEF, a área total de 26.116,86ha é resultante da inclusão de área de

4.993,62ha e da desafetação da área de 2.837,47ha descrita no memorial constante

no Anexo II.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 3.687/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1° a seguinte redação e exclua-se o art. 2° do projeto:

“Art. 1° - O Parque Estadual da Serra do Papagaio, criado pelo Decreto n° 39.793,

de 5 de agosto de 1998, passa a ter  os limites e confrontações estabelecidos no

Anexo I desta lei, perfazendo uma área total aproximada de 26.116,86ha (vinte e seis

mil cento e dezesseis vírgula oitenta e seis hectares).

Parágrafo único - A área total prevista no “caput” é resultante da inclusão de área de

4.993,62ha (quatro mil novecentos e noventa e três vírgula sessenta e dois hectares)

e da desafetação da área de 2.837,47ha (dois mil oitocentos e trinta e sete vírgula
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quarenta e sete hectares) descrita no memorial constante no Anexo II desta lei.”.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.977/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Carmo do Rio Claro o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  3.977/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município de Carmo do Rio Claro o imóvel constituído de área com 10.000m², onde

funcionou a Escola Municipal Itaci, situado na Rua Cônego Clodomiro Mesquita Reis,

s/nº, no Distrito de Itaci, nesse Município.

Visando atender ao interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição  determina  que  o  bem  será

destinado ao funcionamento de creche e à implantação de projetos voltados para o

desenvolvimento da comunidade.

Ademais, o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado

se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,

não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista;  o  art.  3º  determina  que  essa

autorização ficará sem efeito se, findo igual prazo, o donatário não houver procedido

ao registro do bem; e o art. 4º determina que o Município de Carmo do Rio Claro

deverá encaminhar  à Secretaria  de Estado de Planejamento e  Gestão -  Seplag -

documento que comprove a nova destinação do imóvel.
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Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº 1, com a finalidade de retificar os dados do imóvel, de acordo com sua

certidão de registro.

A autorização  legislativa  para  a  alienação  de  bem  público  é  exigência  da  Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui  normas gerais de direito financeiro para a

elaboração e  o controle  dos orçamentos  e  balanços  da União,  dos Estados,  dos

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode

ser realizada com a referida autorização.

Assim sendo,  a proposição em análise atende aos preceitos  legais  que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o

erário e não implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.977/2013, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adalclever Lopes - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.978/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Paineiras o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.978/2013 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município

de Paineiras o imóvel constituído de área com 9.720m², situado na Rua Antônio Pinto
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da Fonseca, nesse Município.

Segundo  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição,  o  bem  será  destinado  à

construção de creche, escola e quadra poliesportiva, de acordo com a demanda da

comunidade do Município.

Ainda em defesa do interesse público, o art.  2º  do projeto prevê a reversão do

imóvel ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura

da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3°

determina que essa autorização ficará sem efeito se, findo igual prazo, o donatário

não houver procedido ao registro do bem; e o art. 4° determina que o Município de

Paineiras deverá encaminhar  à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -

Seplag - documento que comprove a nova destinação do imóvel.

Cabe ressaltar que a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, condiciona, no § 2º de seu art. 105,

a alienação de patrimônio público à prévia autorização do Poder Legislativo.

Após exame, percebe-se que a proposição em análise atende aos preceitos legais

que  versam  sobre  a  transferência  de  domínio  de  bens  públicos,  não  acarreta

despesas para o erário e não implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.978/2013, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adalclever Lopes - Sebastião

Costa - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.037/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 415/2013, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Juiz de Fora o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/5/2013 e distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  4.037/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município de Juiz de Fora o imóvel constituído pela área de 264,70m², situado na

avenida marginal à Estrada de Ferro Leopoldina, naquele Município, registrado sob o

nº 20.378, a fls. 24 do Livro 3-T, no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da

Comarca de Juiz de Fora.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República, e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização,  a  existência  de  interesse  público  devidamente  justificado.  Com  esse

propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem à instalação da

Defesa Civil do Município.

Na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  imóvel  ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º dispõe que

essa autorização tornar-se-á sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o

Município não houver  procedido ao registro do bem; e o art.  4º estabelece que o

donatário encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -

documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel  conforme  estabelecido  nessa

autorização.

Diante  de  tais  considerações,  não  há  óbice  à  tramitação  do  projeto  de  lei  em

análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 4.037/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Luiz  Henrique -  André Quintão  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.038/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 419/2013, o Governador do Estado encaminhou a

esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Contagem o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/5/2013 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  4.038/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município de Contagem imóvel com área de 2.017,55m², a ser desmembrada de uma

área total de 40.000,00m², registrado sob o nº R-1-101.780, a fls. 1 do Livro 2, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Contagem.

O art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição da República e institui

normas para licitações e contratos da administração pública, exige, além da referida

autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o bem será

destinado à abertura de via pública, o que irá favorecer o acesso ao prédio do novo

fórum de Contagem.

Na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  imóvel  ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece
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que essa autorização se tornará sem efeito se, findo igual prazo de cinco anos, o

donatário  não  houver  procedido  ao  registro  do  imóvel;  e  o  art.  4º  dispõe  que  o

donatário deverá encaminhar  à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -

Seplag -  documento que comprove a destinação do imóvel conforme estabelecido

nessa autorização.

Por  cumprir  as exigências  legais para a transferência de domínio de patrimônio

público, não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.038/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  Luiz

Henrique - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.039/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 421/2013, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Palma o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/5/2013 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  4.039/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município de Palma o imóvel constituído pela área de 1.677,37m², situado na Rua

Oscar  Rodrigues de Paula,  registrado sob o  nº  4.936,  a  fls.  79  do Livro  3-H,  no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palma.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser
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precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República, e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização,  a  existência  de  interesse  público  devidamente  justificado.  Com  esse

propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem ao funcionamento

de quadra poliesportiva, o que irá beneficiar a comunidade local, especialmente, as

crianças da Associação de Pais e Amigos dos Expecionais -Apae.

Na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  imóvel  ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º dispõe que

essa autorização se tornará sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o

Município não houver  procedido ao registro do bem; e o art.  4º estabelece que o

donatário encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -Seplag

-documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel  conforme  estabelecido  nessa

autorização.

Diante  de  tais  considerações,  não  há  óbice  à  tramitação  do  projeto  de  lei  em

análise. Contudo, para adequar o texto do parágrafo único do art. 1º da proposição à

técnica legislativa, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.039/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (…)

Parágrafo único -O imóvel a que se refere o 'caput' destina-se ao funcionamento de

quadra poliesportiva.”.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  André

Quintão - Dalmo Ribeiro Silva.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 33/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  Deputado  Sargento  Rodrigues,  o  projeto  de  lei  complementar  em

epígrafe “acrescenta artigo à Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969”.

Aprovado no 1° turno na forma do Substitutivo nº 1, vem agora o projeto a esta

Comissão para receber parecer de 2º turno, nos termos regimentais.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em exame visa a acrescentar disposição à Lei nº 5.301, de 16 de

outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais,

para atribuir aos Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros

Militar o dever de regulamentar a jornada de trabalho dos militares do Estado, com

definição da carga horária mínima e da máxima.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destacamos que a proposição não

implica  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,  pois  apenas  prevê  a

regulamentação  da  matéria.  Ressaltamos  que  a  norma  que  dispuser  sobre  a

regulamentação  da  jornada  deve  vir  acompanhada  do  impacto  financeiro  e

orçamentário, caso seja necessário ampliar o efetivo das instituições militares.

Por sugestão do Deputado Sargento Rodrigues, apresentamos a Emenda nº 1, com

o intuito de fixar a carga horária semanal de trabalho dos militares estaduais em 40

horas semanais.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n°

33/2012, no 2° turno, na forma do vencido em 1° turno com a Emenda nº 1, a seguir

redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - A carga horária semanal de trabalho dos militares estaduais que exerçam

atividades  administrativas,  especializadas,  de  ensino  e operacionais,  ressalvado o
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disposto no art.  15 da Lei  Estadual  nº  5.301, de 1969,  corresponderá a quarenta

horas semanais.”.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Zé Maia, Presidente e relator - Jayro Lessa -  Lafayette de Andrada - Sebastião

Costa.

PROJETO DE LEI N° 33/2012

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a disciplina da jornada de trabalho das carreiras de que trata a Lei nº

5.301, de 16 de outubro de 1969.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os Comandantes-Gerais da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de

Bombeiros Militar de Minas Gerais disciplinarão, em até noventa dias contados da

data de publicação desta lei, a jornada de trabalho das carreiras de que trata a Lei nº

5.301, de 16 de outubro de 1969, estipulando a carga horária semanal mínima e a

máxima.

Art. 2º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2013

ATAS

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 28/5/2013

Presidência dos Deputados João Leite e Rômulo Viegas

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência: Mensagens nºs 456, 457 e 458/2013 (encaminhando os Projetos

de Lei nºs 4.107 e 4.108/2013 e requerimento de retirada de tramitação do Projeto de

Lei nº 2.494/2011, respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei Complementar

nºs 43 e 44/2013 - Projetos de Lei nºs 4.109 a 4.123/2013 - Requerimentos nºs 4.824

a 4.876/2013 -  Requerimentos  da  Comissão de Educação,  dos  Deputados Inácio

Franco  e  Antônio  Carlos  Arantes  e  outros,  Arlen  Santiago,  Sargento  Rodrigues  e

Alencar da Silveira Jr. e outros, Ulysses Gomes e outros e Gustavo Perrella (2) e da

Deputada Ana Maria Resende (4) - Comunicações: Comunicações das Comissões de

Meio  Ambiente  e  de  Segurança  Pública,  das  Bancadas  do  PMDB  e  do  PT,  da

Representação  Partidária  do  PRB e  do  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  -  Oradores

Inscritos: Discurso da Deputada Luzia Ferreira; questões de ordem; chamada para

recomposição do número regimental; existência de quórum para a continuação dos

trabalhos; discursos dos Deputados Cabo Júlio, André Quintão e Duarte Bechir - 2ª

Parte (Ordem do Dia):  1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência -

Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de

Requerimentos: Requerimento contido na Mensagem nº 458/2013, do Governador do

Estado;  deferimento -  Requerimentos  da Deputada Ana Maria  Resende (4)  e dos

Deputados Gustavo Perrella (2),  Ulysses Gomes e outros e Sargento Rodrigues e

Alencar  da  Silveira  Jr.  e  outros;  deferimento  -  2ª  Fase:  Discussão  e  Votação  de

Proposições:  Requerimento  do  Deputado Sargento  Rodrigues;  questão de ordem;

chamada para recomposição do número regimental; inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos; prejudicialidade do requerimento do Deputado Sargento

Rodrigues - Encerramento - Ordem do Dia.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ana

Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Braulio  Braz - Cabo Júlio -

Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado -

Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco -

Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -

João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado

- Luiz Henrique -  Luzia Ferreira -  Mário Henrique Caixa -  Marques Abreu - Paulo

Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses

Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Rômulo  Viegas)  -  Às  14h8min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Ulysses  Gomes,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 456/2013*

Belo Horizonte, 20 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Presidente Olegário o imóvel que especifica.

Informo que o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio do Estado a título

de doação por parte do Município de Presidente Olegário.

Saliento que a presente doação visa atender demanda municipal para a construção

e  funcionamento  de  agência  da  Caixa  Econômica  Federal,  de  modo  que  a

comunidade seja diretamente beneficiada.

Na  oportunidade,  esclareço  que  o  imóvel  encontra-se  desafetado  por  parte  do

Estado  e  que  inexiste  interesse  em  sua  utilização  direta,  o  que  enseja  a  sua

disponibilidade para os objetivos citados.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.107/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Presidente Olegário o imóvel

que especifica.

Art.  1º  -  Fica o  Poder  Executivo  autorizado a  doar  ao  Município  de  Presidente

Olegário  imóvel  com  área  de  2.100,00  m²  (dois  mil  e  cem  metros  quadrados)  e

respectiva benfeitoria com área de 400,00 m², situado naquele Município e registrado

sob o nº 5.187, a fls. 197, Livro 3-E, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca

de Presidente Olegário.

Parágrafo único -  O imóvel a que se refere o “caput”  destina-se à construção e

funcionamento de agência da Caixa Econômica Federal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Presidente Olegário não houver procedido ao

registro do imóvel.
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Art. 4º - O Município de Presidente Olegário encaminhará à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 457/2013*

Belo Horizonte, 20 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Conceição da Aparecida o imóvel que especifica.

Informo que o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio do Estado a título

de doação por parte da Prefeitura Municipal de Conceição da Aparecida, em 1980.

Saliento que a presente doação visa atender demanda municipal para a construção

de uma garagem para dar proteção à frota municipal de automóveis.

Na  oportunidade,  esclareço  que  o  imóvel  encontra-se  desafetado  por  parte  do

Estado  e  que  inexiste  interesse  em  sua  utilização  direta,  o  que  enseja  a  sua

disponibilidade para os objetivos citados.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.108/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Conceição  da Aparecida  o

imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Conceição da

Aparecida  o  imóvel  constituído  pela  área  de  348,00  m²,  situado  à  Rua  Coronel

Casemiro, Centro, Município de Conceição da Aparecida, registrado sob o nº R-6-M-

1.386, a fls. 39v., do Livro nº 2-F, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
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Carmo do Rio Claro.

Parágrafo único -  O imóvel  descrito  no “caput”  destina-se à construção de uma

garagem para dar proteção à frota municipal de automóveis.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Conceição da Aparecida não houver procedido

ao registro do imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Conceição  da Aparecida encaminhará  à  Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel

prevista no art. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 458/2013*

Belo Horizonte, 20 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar, nos termos do art. 285 do Regimento

Interno dessa egrégia Assembleia,  a retirada do Projeto  de  Lei  nº  2.494/2011,  de

minha autoria, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Brazópolis o

imóvel que especifica, destinado à abertura de via pública para a melhoria do trânsito

no entorno da Escola Estadual Presidente Wenceslau.

Tal iniciativa decorre da perda do objeto do Projeto, decorrente da superveniente

desistência daquele Município na aquisição do referido bem.

Reitero, na oportunidade, considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.494/2011.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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OFÍCIOS

Do Sr. Antonio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do Fundo Nacional de

Assistência Social,  informando a liberação de recursos para o Fundo Estadual  de

Assistência Social. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74

da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  Sr.  Carlindo  Dourado  Souza,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Araçuaí,

solicitando o desarquivamento do processo de emancipação político-administrativa do

Distrito  de  Engenheiro  Schnoor,  pertencente  a  esse Município.  (-  À  Comissão de

Assuntos Municipais.)

Do Sr.  Fernando Viana Cabral,  Presidente do Iepha-MG, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 1.558/2011, da Comissão de Transporte. (- Anexe-se ao

Requerimento n° 1.558/2011.)

Do Sr. Francisco Fagundes de Freitas, Prefeito Municipal de São José da Lapa,

manifestando  apoio  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.900/2013,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça, e solicitando seja feita correção em seu texto. (-

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.900/2013.)

Do  Sr.  Marx  Fernandes  dos  Santos,  Gerente  Regional  da  CEF,  informando  a

extinção dos contratos  de repasse que menciona,  firmados  entre  a  Secretaria  de

Esportes e o Ministério dos Esportes. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para

os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento

Interno.)

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Superintendente Regional da CEF, convidando

para a cerimônia de abertura do 9º Feirão Caixa da Casa Própria, em 24/5/2013, no

Expominas, em Belo Horizonte.

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 4.509/2013, da Deputada Liza Prado.

Do  Sr.  Otávio  Arantes  Xavier,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Leopoldina,

solicitando a presença da Caravana da Saúde nesse Município.

Do  Sr.  Paulo  Sérgio  Bomfim,  Diretor  do  Departamento  de  Gestão  Interna  do

Ministério da Integração Nacional, comunicando transferência de recursos financeiros

para o governo do Estado destinados ao enfrentamento da seca no âmbito do PAC -
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Equipamentos. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Reginaldo Luiz Silva Freitas, Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba,

encaminhando requerimento do Sr. Francisco Tomaz Oliveira Filho, Vereador dessa

Câmara, em que solicita informações sobre a tramitação do projeto de lei que prevê a

incorporação de fundações associadas à Uemg.

Do Ten.-Cel. PM Júlio César de Souza, Comandante do 40º Batalhão da Polícia

Militar, encaminhando informações sobre a execução de reintegração de posse da

Fazenda Casa Grande, de propriedade da V.M. Participações Ltda. ( - À Comissão de

Segurança Pública.)

Do Sr.  Zezé Perrella,  Senador da República, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.445/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  a  receber  proposições  e  a  conceder  a

palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 43/2013

Acrescenta artigo à Lei nº 5.301, de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do

Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado à Lei nº 5.301, de 1969, o seguinte artigo:

“Art. ... - Aos Policiais Militares e aos Bombeiros Militares fica assegurado o direito à

percepção de adicional de desempenho - ADE - eventualmente adquirido em órgão

da administração direta,  autárquica ou  fundacional  do Estado a partir  da  data  de

protocolo do requerimento que solicitar a concessão do ADE.”.

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

Sala das Reuniões, 28 de maio de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação: Esta proposição tem por objeto o Adicional de Desempenho - ADE -,

previsto no “caput”  do art.  31 da Constituição do Estado. O ADE foi instituído no
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âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional, bem como em leis

específicas que regem as vantagens dos policiais civis,  dos policiais militares, dos

bombeiros militares e dos Agentes Penitenciários.

Nesse sentido, em consonância com as recentes alterações aprovadas no âmbito

desta Casa, propõe-se, com o objetivo de aperfeiçoar as regras relacionadas com o

ADE,  assegurar  às  referidas  categorias  o  direito  à  percepção  do  mencionado

benefício, uma vez cumpridos os requisitos necessários.

Assim,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação  desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 44/2013

Dispõe sobre a readaptação dos militares estaduais da Polícia Militar e Corpo de

Bombeiro Militar, para fins de emprego em funções e atividades compatíveis com sua

incapacidade total ou parcial.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DA READAPTAÇÃO DE MILITAR ESTADUAL

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Fica assegurada aos militares estaduais julgados incapazes definitivamente

para  a  atividade  fim  das  instituições  militares  estaduais,  mas  não  inválidos,  a

possibilidade de readaptação ao serviço, que obedecerá ao critério da incapacidade

total ou parcial para o serviço ativo, promovendo o aproveitamento máximo, real e

prático da capacidade remanescente do indivíduo.

§  1º  -  Sendo declarado o  militar  estadual  pela  junta  médica  de  saúde incapaz

definitivamente para a atividade fim, deverá ser cientificado por escrito de que poderá

requerer no período de seis meses a readaptação nos termos desta Lei.

§ 2º - Decorrido o prazo de seis meses de que trata o parágrafo anterior, sem a

manifestação do militar estadual, o mesmo será reformado "ex-officio" nos termos da
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legislação em vigor.

Art.  2º  -  Readaptação é  o  aproveitamento  do  militar  estadual  em  atribuições  e

responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade

física, verificada em inspeção médica oficial, observada a habilitação exigida e o nível

de escolaridade de cada função e cargo, na forma desta lei.

Art. 3º - A readaptação ocorrerá "ex-officio" ou a pedido do militar estadual.

Art. 4º - A readaptação "ex-officio" é de iniciativa do órgão responsável pelo controle

de recursos humanos da instituição, mediante inspeção médica que declare o militar

estadual incapaz, entretanto, em condições de ser readaptado.

Parágrafo único - Somente incidirá a readaptação "ex-officio" nos casos em que o

militar  estadual  não  tiver  implementado  o  tempo  necessário  para  a  passagem  à

reserva  remunerada,  sendo  facultada  ao  militar  estadual  a  opção  de  não  ser

readaptado sendo reformado nos termos da legislação em vigor.

Art.  5º - Não sendo considerada possível a readaptação, o militar  estadual será

considerado inválido, devendo constar em ata de inspeção de saúde.

SEÇÃO II

DA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE

Art.  6º  -  Compete  à  Junta  Central  Saúde  o  exame do  militar  estadual  para  a

verificação  e  a  comprovação  da  perda  de  sua  condição  física  ou  mental  para  o

exercício das atribuições específicas de seu cargo.

Parágrafo único - A equipe médica que avaliará o militar estadual, para os fins de

aplicação do "caput" do artigo, deverá ser composta no mínimo por um especialista

do caso.

CAPÍTULO II

DO PROCESSO DE READAPTAÇÃO

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 7º - O termo inicial do processo de readaptação será o requerimento do militar

estadual ou documento devidamente fundamentado pela administração nos casos de

readaptação "ex-officio".

Art. 8º - A readaptação será:
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I - provisória, pela designação temporária de atribuição compatível com o estado de

saúde do militar estadual, obrigatoriamente no próprio órgão em que estava lotado, e,

não sendo possível, na mesma localidade em que estava lotado ou em local mais

próximo possível, sem nenhum prejuízo da situação do militar estadual, pelo prazo de

três anos;

II  -  definitiva,  pela  designação  definitiva  para  desempenho  de  nova  atribuição

compatível  com estado de saúde do militar  estadual,  observados os requisitos de

habilitação profissional  e  nível  de  escolaridade,  além das condições  de saúde do

readaptando, em local que permita o melhor aproveitamento do mesmo.

§  1º  -  A  readaptação  definitiva  será  precedida  de  processo  de  readaptação

provisória.

§ 2º - O desempenho funcional será acompanhado pelo titular do órgão em que

estiver  lotado  o  militar  estadual,  sendo  permitida,  para  tal,  a  delegação  de

competência.

§ 3º - O ato de readaptação, considerando que reveste-se de aspectos específicos

que tratam do aproveitamento funcional do militar estadual quanto a sua capacidade

remanescente,  será publicado em diário  oficial  do Estado pelo  órgão de recursos

humanos da instituição.

Art. 9º - O tempo decorrido entre a declaração da incapacidade definitiva para o

serviço de policial militar e de bombeiro militar e a publicação do respectivo ato de

readaptação será considerado como de efetivo exercício.

Parágrafo único - O militar estadual readaptado, por força do "caput" deste artigo,

tem garantido seu retorno ao quadro de antiguidade de seu posto ou graduação, bem

como  a  sua  regularização  funcional  no  que  concerne  às  vantagens  e  direitos,

previstos na Lei nº 5.301, de1969, e suas alterações.

Art. 10 - Para atendimento ao disposto nesta lei, quando houver necessidade de

deslocamento  obrigatório  de  sua sede,  o  militar  estadual  terá  direito  a  diárias  de

viagem e a ressarcimento das despesas com alimentação e/ou transporte, na forma

da legislação vigente.

Art.  11  -  O processo de readaptação deverá  proporcionar  ao  militar  estadual  o

treinamento  na  nova  atribuição  a  ser  exercida,  bem  como  acompanhamento  de
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equipe multidisciplinar biopsicossocial da instituição, com ênfase a sua nova função.

Art. 12 - O processo de avaliação da incapacidade e de subsequente readaptação

compreenderão quatro fases, a saber:

I - o exame médico pericial - no qual serão apreciadas as condições de sanidade

mental e capacidade física, a natureza e a extensão das lesões, as enfermidades ou

os  distúrbios  funcionais,  as  indicações  e  as  contraindicações  sugeridas,  gerais  e

específicas, para o trabalho;

II  -  o  exame  do  caso  social  -  no  qual  serão  estudadas  as  condições  básicas

relativas aos fatores econômico-sociais;

III  -  o  exame  do  caso  educacional  -  no  qual  serão  verificados  o  nível  de

escolaridade e  as  condições  de  formação  educacional,  para  fins  de  alocação  do

militar estadual;

IV - o exame do caso administrativo - no qual serão estudadas as atribuições a

serem desempenhadas pelo readaptando.

Parágrafo único - Os processos de avaliação de incapacidade e de readaptação

serão instruídos com exames necessários ao caso concreto.

SEÇÃO II

DA READAPTAÇÃO PROVISÓRIA

Art. 13 - Durante o período da readaptação provisória devem ser concedidas ao

militar estadual facilidades que lhe permitam conciliar  a permanência em exercício

com a participação em programa destinado à recuperação de suas condições  de

saúde física, sujeitando-se à necessária comprovação de frequência.

Parágrafo único - Serão expedidas à chefia correspondente as sugestões médicas

descritas  no  laudo  de  readaptação  provisória  do  militar  estadual  para  que  seja

atendido o disposto neste artigo.

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

mediante determinação do órgão de recursos humanos da Instituição, a requerimento

do militar estadual, ou por manifestação fundamentada da chefia imediata, sempre

procedido pela Junta Central de Saúde,.

Parágrafo único - Da avaliação prevista neste artigo decorrerá:

I - continuidade da readaptação provisória;
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II - sugestões para exercício de novas atribuições;

III - transformação da readaptação provisória em definitiva;

IV - encaminhamento para processo de aposentadoria na condição de inválido.

Art.  15 -  Findo o prazo estipulado no inciso I  do art.  8º  desta lei,  não havendo

manifestação  em  contrário  nos  termos  do  art.  16,  a  readaptação  provisória  será

automaticamente alterada para readaptação definitiva.

SEÇÃO III

DA READAPTAÇÃO DEFINITIVA

Art. 16 - Não sendo possível a readaptação definitiva na forma do artigo anterior, o

militar estadual será declarado inválido e reformado com os direitos e vantagens nos

termos da legislação vigente.

Art.  17  -  Em  qualquer  caso,  a  readaptação  só  poderá  ser  feita  respeitando  a

qualificação, habilitação e condições de saúde do militar estadual.

Art. 18 - O militar estadual considerado readaptado ao serviço ativo retornará às

suas  funções  e  atividades,  respeitadas  suas  condições,  limitações  e  restrições

funcionais, conforme seja sua readaptação provisória ou definitiva.

§ 1º -  Fica assegurada a ascensão na carreira dentro dos postos e graduações

existentes em seu quadro ou qualificação, devendo a Junta Central de Saúde por

ocasião  da  realização  do  laudo  de  readaptação,  apontar,  se  for  o  caso,  qual  a

limitação de função ou atividade do militar estadual.

§  2º  -  A promoção  do  militar  estadual  readaptado  se  dará  por  merecimento  e

antiguidade,  na  forma  da  legislação  vigente,  revogando-se  eventual  disposição

impeditiva.

Art.  19  -  Para  ingresso  no  Quadro  de  Acesso  -  QA -  para  a  promoção,  será

necessário que o oficial satisfaça os seguintes requisitos:

I - conclusão com aprovação, dos cursos necessários ao ingresso e acesso gradual

a cada posto, dentro de seus respectivos quadros, em consonância com o plano de

carreira vigente;

II - estado de saúde físico e mental indispensável ao exercício das funções e suas

atribuições, ou, no caso de readaptados, comprovação do aproveitamento máximo,

real e prático da sua capacidade remanescente, verificados periodicamente, conforme
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instruções do órgão de recursos humanos;

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  20 -  Caberá à Polícia Militar  e ao Corpo de Bombeiros Militar,  para fins de

adequação às disposições desta  lei,  planejar,  realizar  e acompanhar  a adaptação

gradativa dos quartéis da instituição, dando prioridade àqueles que em que houver

lotação  de  militares  estaduais  ou  servidores  civis  readaptados,  observando  as

disposições constantes na Lei nº. 8.193, de 13 de maio de 1982, que dispõe sobre o

apoio e a assistência à pessoa com deficiência, e dá outras providências.

Art. 21 - A readaptação não excluirá do militar estadual o exercício quaisquer outros

direitos  ou  deveres  previstos  na  legislação  vigente,  inclusive  a  substituição

temporária, desde que compatível com a função.

Art. 22 - O uniforme do militar estadual readaptado poderá ser, em vista de maior

conforto e versatilidade, o uniforme de educação física prevista no Regulamento de

Uniformes e Insígnias da Instituição Militar Estadual.

Parágrafo único - A Administração Pública deverá fornecer vale transporte ao militar

estadual readaptado ou possibilitar o fornecimento de transporte orgânico.

Art.  23  -  Esta  lei  beneficiará  todo  militar  estadual  que  foi  reformado  por

incapacidade definitiva para o serviço ativo na instituição militar estadual.

§  1º  -  O militar  estadual  reformado por  incapacidade definitiva  que estiver  com

idade  compatível  para  o  retorno  à  instituição  e  apresentar  requerimento  será

submetido à Junta Central de Saúde, para avaliação quanto à sua condição para a

reversão e readaptação.

§ 2º - O militar estadual reformado por incapacidade definitiva, em fato decorrente

de acidente,  doença,  moléstia  ou  enfermidade adquirida  com relação de causa e

efeito  com  o  serviço,  cuja  idade  houver  extrapolado  o  limite  previsto  para  a

permanência  no  serviço  ativo,  na  publicação  desta  lei,  terá  garantido,  de  forma

compensatória,  os  mesmos  direitos  àqueles  militares  estaduais  considerados

inválidos.

Art. 24 - O Governador do Estado, mediante proposta do Comando-Geral, editará

norma complementar a fim de regulamentar desta lei.
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Art. 25 - Esta lei entra em vigor quarenta e cincos dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de maio de 2013.

Cabo Júlio

Justificação:  Este  projeto  de  lei  complementar  adota  premissas  e  princípios  já

consagrados  pela  legislação que  dispõe  e  trata  dos  direitos  e  das  garantias  das

pessoas  com  deficiência,  que  notadamente  são  vitimas  de  restrição  ou  limitação

laboral, em razão de doença ou acidente que provocaram sua incapacidade parcial e

residual.

Em  decorrência  de  sua  incapacidade  laborativa,  o  militar  se  submete  a  um

verdadeiro suplício, pois além de não contar com previsão legal para sua reabilitação

nos  moldes  que  se  pretende  com  o  projeto,  que  disporá  sobre  sua  reabilitação

profissional,  vê-se  às  voltas  com um tratamento  humilhante,  degradante,  que por

vezes viola sua dignidade e agrava seu estado de saúde.

A  partir  da  submissão  a  perícia  médica,  para  avaliação  e  subsequente

encaminhamento para possível  tratamento, não há na legislação nenhuma política

nem  programa especifico  para  sua  reabilitação  profissional,  de  acordo  com  suas

habilidades e competências, que, aliados à experiência profissional adquirida, sejam

balizas para incluí-lo social e profissionalmente, para que haja seu reaproveitamento

em atividades compatíveis com sua função.

Não  há  ainda,  nenhuma política  institucional  nem governamental  que concentre

seus  esforços  no  reaproveitamento  do  militar  nestas  condições,  com  sua

consequente reabilitação profissional, o que inflige ao militar nessa situação graves e

irreparáveis prejuízos, com efeitos secundários para os cofres públicos, que terá que

antecipar a transferência para inatividade, após laudo conclusivo do órgão de perícias

e  inspeção médica  da  instituição  militar,  o  que  provoca  mais  redução  do efetivo,

comprometendo o já fragilizado sistema de prevenção e repressão da criminalidade e

violência.

O projeto de lei confere direitos e garantias que estão previstos tanto em legislação

estadual, como a Lei nº 8.193, de 1982, com suas alterações, como em leis federais,

assim como em tratados que cuidam dos direitos humanos que são aplicados a todos

os cidadãos com deficiência, sem distinção de nenhuma natureza. E as atividades
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desempenhadas  pelos  policiais  e  pelos  bombeiros  militares  são  eminentemente

perigosas, de altos e potenciais riscos, o que os expõe a todo o instante, em total e

incondicionada submissão por dever legal, aos agentes e aos vetores contagiosos e

violentos, devido às peculiaridades de seu trabalho e atividade profissional.

Muito  se  tem  avançado,  nas  discussões  sobre  os  direitos  das  pessoas  com

deficiência, e os avanços conquistados passam ao largo da legislação de pessoal da

Polícia Militar  e do Corpo de Bombeiros  Militar,  o que acaba por  produzir  cruel  e

visível discriminação social, profissional, familiar e política, com violação da dignidade

humana,  restrição ao exercício da  cidadania e impedimento ao exercício de  suas

funções e à garantia de ascensão e progressão na carreira.

Em obediência à legislação que disciplina os direitos e as garantias das pessoas

com deficiência,  recentemente  foi  publicado edital  de  concurso  público na Polícia

Militar, para recrutamento e seleção para preencher o percentual legal determinado

na  lei,  sendo  certo  que  o  projeto  está  em  perfeita  sintonia  com  a  legislação

infraconstitucional sobre o problema.

Deve-se ressaltar que esse diploma legal se reveste de norma que se fundamenta

em  outras  normas  do  ordenamento  jurídico  pátrio,  que  cumprem  e  respeitam  as

pessoas  com  deficiência,  mas  valorizando  suas  habilidades,  competências  e

experiência profissional, como diretrizes para sua reabilitação profissional, social e de

recuperação da autoestima e de inclusão social e familiar, estimulando sua própria

capacidade  e  compreensão  do  sentimento  de  pertencimento  e  de  seu  pleno

desenvolvimento como pessoa humana.

Não  é  outro  o  objeto  e  objetivo  da  proposta  deste  projeto,  que  estamos

encaminhando para apreciação desta egrégia Casa, e temos testemunhado o esforço

de cada parlamentar para construir e repensar a segurança pública e a defesa civil,

respectivamente atribuídas e desempenhadas pelos policiais militares e bombeiros

militares, que em boa hora, se tornaram o centro das discussões para uma solução

mais efetiva dos problemas da crescente e já quase incontrolável onda de crimes e

violência, que assola a sociedade de Minas Gerais, vide reportagem do Portal R7, de

autoria do jornalista Ramon Guerra, com o título “Na Grande BH, ocorrências contra o

patrimônio tiveram a mesma taxa de crescimento”.
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Com  a  determinação  legislativa  que  disporá  sobre  a  readaptação  dos  militares

estaduais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, para fins de emprego em

funções e atividades compatíveis com sua incapacidade total ou parcial, haverá duplo

benefício e vantagem.

Por um lado, a administração pública, com a reabilitação, reduzirá despesas com o

crescimento da folha do pessoal inativo, de modo abrupto e inesperado, já que a

incapacidade permanente pode ser decretada a qualquer momento; por outro lado, o

administrado, "in casu" os policiais militares e bombeiros militares, terá condições e

respeito, para prosseguir na carreira com seus direitos e vantagens.

A uma terceira vantagem e benefício social e econômico que surgirá com a lei é a

disposição que prevê que o militar estadual reformado por incapacidade definitiva que

estiver com idade compatível para o retorno à instituição e apresentar requerimento

será submetido à Junta Central de Saúde, para avaliação quanto à sua condição para

a reversão e a readaptação; e a última, e talvez mais importante, é a promoção e a

proteção da dignidade como pressuposto  indissociável  da  cidadania,  que a todos

confere tratamento e igual proteção da lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública, de

Segurança Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 192,

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

PROJETO DE LEI Nº 4.109/2013

Dá a denominação de Rodovia Juca Rabello ao trecho da Rodovia MG-429 que liga

o entroncamento da MG-176 ao Município de Lagoa da Prata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Rodovia Juca Rabello o trecho da Rodovia MG-429 que

liga o entroncamento da MG-176 ao Município de Lagoa da Prata.

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

Sala das Reuniões, 28 de maio de 2013.

Fabiano Tolentino

Justificação: O projeto de lei em tela tem como finalidade dar a denominação de

Rodovia Juca Rabello ao trecho da Rodovia MG-429 que liga o entroncamento da

MG-176 ao Município Lagoa da Prata, passando pelo Distrito de Esteios.
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José Rabello, mais conhecido como Juca Rabello, nascido em Pains em 10 de julho

de 1910, era filho de Antonio José Rabello e Maria Augusta da Silva Rabello. Casou-

se  com Ester  Macedo  Rabello,  com quem teve onze filhos:  Otacilio,  Ione,  Ivone,

Antonio,  Wasington,  Águeda,  Eduardo,  José  Eustáquio,  Marta,  Maria  Aparecida  e

Leonardo. Pioneiro no transporte coletivo da região, quando criou na década de 40 a

linha Luz-Lagoa da Prata, montou a primeira oficina mecânica de Luz, também na

década  de  40.  Na  década  de  50  atuou  no  setor  de  transportes  pesados  como

caminhoneiro.

Já na década de 60, atuou no comércio, como proprietário de uma mercearia que

comercializava gêneros alimentícios. Na década de 70 atuou no ramo de automóveis,

na concessionária Auto Cecília, permanecendo ali até se aposentar, na década de 80.

Também há que se destacar sua atuação como Delegado de Polícia no Município de

Luz,  na  década  de  80,  após  ser  nomeado  pelo  Prefeito  Municipal,  Sr.  Joaquim

Ribeiro,  mais  conhecido  como  “Darico”.  Também  atuou  como  Juiz  de  Paz  no

Município de Luz, na década de 70. Faleceu em 23 de fevereiro de 1989, deixando

um legado de trabalho, honestidade e seriedade, virtudes em que foi seguido pelos

filhos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.110/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Mary  Jane  Wilson,  com  sede  no

Município de Barbacena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mary Jane Wilson, com

sede no Município de Barbacena.

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

Sala das Reuniões, 28 de maio de 2013.

Lafayette de Andrada

Justificação: A Associação Mary Jane Wilson, fundada em 27 de julho de 2010, é

uma  entidade  civil  dotada  de  personalidade  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins
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lucrativos,  de  natureza  assistencial,  não  filantrópica,  com  sede  no  Município  de

Barbacena. A entidade destina-se ao amparo das crianças e dos idosos, à assistência

às famílias e à integração social.  Tem como objetivos satisfazer  as necessidades

básicas de alimentação, saúde e higiene pessoal da população atendida e promover

programas na área de educação e atividades culturais e esportivas.

Sua diretoria é composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de

suas funções, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou a qualquer título.

Assim sendo, solicito dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.111/2013

Declara de utilidade pública o Entrerriense Futebol Clube, com sede no Município

de Entre-Rios de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarado de utilidade o Entrerriense Futebol Clube, com sede no

Município de Entre-Rios de Minas.

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

Sala das Reuniões, 28 de maio de 2013.

Lafayette de Andrada

Justificação: O Entrerriense Futebol Clube é uma entidade civil sem fins lucrativos

composta  de  número  ilimitado  de  sócios,  com  sede  no  Município  de  Entre-Rios.

Fundado em 25 de maio de 1968, o clube tem como finalidade a difusão de atividades

de  caráter  assistencial,  cívico,  cultural  e  desportivo,  principalmente  o  esporte

especializado,  podendo  ainda  competir  em  todas  as  modalidades  esportivas

amadoristas  especializadas.  É importante  ressaltar  que a  entidade atende jovens,

adultos e, principalmente, crianças e adolescentes.

Assim sendo, solicito dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.112/2013

Declara de utilidade publica a Associação Mãe da Divina Misericórdia - Comunidade

Resgate -, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Mãe  da  Divina

Misericórdia - Comunidade Resgate -, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Reuniões, 28 de maio de 2013.

Lafayette de Andrada

Justificação: A Associação Mãe da Divina Misericórdia -  Comunidade Resgate -,

fundada em abril de 2001 no Município de Juiz de Fora, é uma entidade sem fins

lucrativos  que tem  como objetivo  primordial  ajudar  as  pessoas,  especialmente as

marginalizadas.  Encontra-se  devidamente  registrada  no  Cartório  de  Registro  de

Títulos e Documentos da Comarca de Juiz de Fora. Conforme atesta a Fundadora e

Moderadora-Geral, Cristina Maria Ribeiro Pinto, a entidade funciona há mais de 11

anos,  sendo sua diretoria  composta  por  pessoas  idôneas,  não remuneradas  pela

exercício de suas funções.

Assim sendo, solicito dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.113/2013

Altera dispositivos da Lei nº 18.991, de 1º de julho de 2010, que dispõe sobre a

finalidade do uso de imóvel doado pelo Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O imóvel de que trata a Lei nº 18.991, de 1º de julho de 2010, passa a

destinar-se  à  construção  de  parque  de  exposição,  parque  industrial,  estação  de

tratamento de água, prédio escolar, unidade básica de saúde e casas populares.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de oito anos contados da data de publicação desta lei, não

lhe tiver sido dada a destinação prevista no “caput”.
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Art. 2° - Fica revogado o art. 2° da Lei nº 18.991, de 2010.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de maio de 2013.

Braulio Braz

Justificação: O imóvel de que trata esta lei destina-se à construção de um parque

de exposição, um parque industrial, estação de tratamento de água, prédio escolar,

unidade  de  saúde  e  casas  populares,  proporcionando  o  crescimento  e  o

desenvolvimento da cidade, bem como absorção de vários programas de políticas

públicas sob responsabilidade do Município, visando atender o interesse público e

atividades sociais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 4.114/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Proprietários do Bairro

Odilon Rezende Andrade - Amora - , com sede no Município de Três Corações.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  e

Proprietários do Bairro Odilon Rezende Andrade - Amora -, com sede no Município de

Três Corações.

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

Sala das Reuniões, 28 de maio de 2013.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa declarar de utilidade pública a Associação

dos  Moradores  e  Proprietários  do  Bairro  Odilon  Rezende  Andrade,  com  sede  no

Município de Três Corações. Em pleno funcionamento desde sua fundação, é uma

sociedade civil, sem fins lucrativos, com duração indeterminada.

A entidade tem como finalidade proporcionar a boa convivência entre os moradores

do Bairro, através da promoção de ações educacionais, culturais, sociais, desportivas

e econômicas.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades, tendo em vista que ela atende os requisitos
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constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.115/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Atlética  Itaguarense,  com  sede  no

Município de Itaguara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Atlética Itaguarense, com

sede no Município de Itaguara.

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

Sala das Reuniões, 28 de maio de 2013.

Neider Moreira

Justificação: A Associação Atlética Itaguarense atende todos os requisitos da Lei nº

15.430, de 2005, necessários para a declaração de utilidade pública. Fundada em 31

de maio de 1956 no Município de Itaguara, a entidade tem por finalidade difundir o

civismo e a cultura física, principalmente o futebol, podendo ainda competir em todas

as modalidades esportivas amadoristas especializadas, inclusive o futebol feminino.

Em face do exposto,  conto com a  aprovação deste projeto  de lei  pelos  nobres

pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.116/2013

Dispõe sobre a realização, pela rede pública estadual  de saúde,  de exame que

comprove a predisposição genética para o câncer de mama e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os hospitais da rede pública do Estado realizarão, gratuitamente, exame

que comprove a predisposição genética para o câncer de mama.

Art. 2º - O Estado, através de políticas públicas:
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I  -  incentivará  os  Municípios  a  identificar  hospitais  e  clinicas  com  vistas  a

disponibilizarem gratuitamente o exame de que trata esta lei;

II - orientará o Município sobre as técnicas ideais para realização do exame de que

trata esta lei, de acordo com as orientações médicas e profissionais pertinentes;

III - criará meios para a correta realização do exame de que trata esta lei, inclusive

mediante o equipamento dos hospitais e clínicas;

IV - qualificará os profissionais que realizarão o exame de que trata esta lei e fará

planejamento para que sua realização seja ampla e eficiente.

Art. 3º - Cabe ao Estado implantar meios e técnicas que possibilitem aos Municípios

viabilizar a realização do exame de que trata esta lei.

Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Saúde - SES - celebrará convênios

com os Municípios com vistas ao cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de maio de 2013.

Fred Costa

Justificação: Cerca de 5% a 10% dos casos de câncer são de padrão hereditário,

isto  é,  estão  associados  à  herança genética.  Dois  aspectos  levam à suspeita  do

caráter hereditário câncer: o diagnóstico precoce e o número acentuado de casos na

mesma família.

Os tumores mais frequentemente associados a alterações genéticas hereditárias

são os que aparecem na mama, no ovário, na tireoide, no cólon (intestino grosso) e

no reto, sendo o mais comum entre estes o tumor originado na mama.

Testes  genéticos de suscetibilidade ao câncer  são exames  de análise  de  DNA,

RNA, cromossomos e proteínas, utilizados para detecção de alterações moleculares

relacionadas a doenças genéticas. Esses exames permitem o diagnóstico de casos

de câncer hereditário e a identificação de casos de predisposição ao câncer, porém

esses testes não são muito acessíveis a toda a população devido a seu alto custo.

Contudo, o oferecimento pela rede pública de exame que comprove a predisposição

genética  para  o  câncer  de  mama  é  uma  ação  de  caráter  incontestavelmente

preventivo  e  por  isso  apresentamos  este  projeto  de  lei,  para  cuja  aprovação

esperamos o apoio de nossos nobres pares.
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-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Doutor

Wilson Batista. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.096/2013, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.117/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do Córrego

Santo Antônio, com sede no Município de Ubaporanga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores

Familiares do Córrego Santo Antônio, com sede no Município de Ubaporanga.

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

Sala das Reuniões, 28 de maio de 2013.

André Quintão

Justificação: A Associação dos Agricultores Familiares do Córrego Santo Antônio,

com sede no Município de Ubaporanga, é entidade filantrópica.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.118/2013

Declara de utilidade pública a Associação Projeto Raízes da Terra, com sede no

Município de Córrego Danta.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Projeto Raízes da Terra,

com sede no Município de Córrego Danta.

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

Sala das Reuniões, 28 de maio de 2013.

Fabiano Tolentino

Justificação:  A Associação  Projeto  Raízes  da  Terra,  com sede  no  Município  de

Córrego Danta,  é uma entidade  civil  sem fins  lucrativos.  Tem como finalidades  a

proteção da família, da infância, da maternidade, da adolescência e da velhice e o

amparo da criança e do adolescente carentes.

A entidade está em pleno funcionamento e sua diretoria é composta por pessoas
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idôneas,  não  remuneradas  pelo  exercício  de  suas  funções.  Visto  que  a  entidade

desenvolve um trabalho de cunho social, torna-se justa sua declaração de utilidade

pública.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.119/2013

Declara de utilidade pública a Associação Missionária Amigos da Misericórdia de

Rio Pardo de Minas, com sede no Município de Rio Pardo de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Missionária Amigos da

Misericórdia de Rio Pardo de Minas, com sede no Município de Rio Pardo de Minas.

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

Sala das Reuniões, 28 de maio de 2013.

Célio Moreira

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

associação  em  apreço,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  finalidade  resgatar  e

reintegrar,  na família  e na sociedade,  pessoas em situação de abandono,  risco e

vulnerabilidade.

No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção alguma quanto à religião,

cor, sexo e condição social das pessoas assistidas e atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

Insta  pontuar  que  a  referida  associação  encontra-se  em  pleno  e  regular

funcionamento  há  mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas

idôneas e não remuneradas pelas funções que exercem, atendendo, dessa forma, os

requisitos legais.

Por  ser  justo,  espero  contar  com o  apoio  dos  nobres  pares à  aprovação deste

projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.120/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Chacreiros da Fazenda Santa Cruz,

com sede no Município de Três Marias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Chacreiros  da

Fazenda Santa Cruz, com sede no Município de Três Marias.

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

Sala das Reuniões, 28 de maio de 2013.

Célio Moreira

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação dos Chacreiros da Fazenda Santa Cruz, entidade sem fins lucrativos que

tem por finalidade promover o desenvolvimento de seus associados, o exercício da

cidadania e a geração de trabalho e renda, com ética e sustentabilidade.

No  desenvolvimento  de  suas  atividades,  a  entidade  não  faz  distinção  alguma

quanto a religião, cor, sexo, condição social das pessoas assistidas e as atende com

observância  dos  princípios  da  legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da

publicidade, da economicidade e da eficiência.

Insta  pontuar  que  a  referida  Associação  encontra-se  em  pleno  e  regular

funcionamento  há  mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas

idôneas, não remuneradas pelas funções que exercem, atendendo, dessa forma, os

requisitos legais.

Por todo o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação

deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.121/2013

Declara de utilidade pública a Associação Amigos do Coração - Amicor -, com sede
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no Município de Mateus Leme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos do Coração -

Amicor -, com sede no Município de Mateus Leme.

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

Sala das Reuniões, 28 de maio de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação: A Associação Amigos do Coração - Amicor - , com sede em Mateus

Leme,  é  uma  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  vem

beneficiando a população desse município desde 30 de junho de 2010.

Entre  as  principais  atividades  da  Amicor  destaca-se  a  promoção  complementar

gratuita  da  saúde,  predominantemente  a  cardiovascular,  mediante  o  controle  dos

fatores de risco cardiovasculares modificáveis, de acordo com o inciso IV do art. 3º da

Lei nº 9.790, de 1999. Para atingir este objetivo, a Amicor, em sua atuação, prevê a

conciliação  do  modelo  assistencial  convencional  com  o  Programa  Preventivo

Cardiológico Educacional Interdisciplinar - Procei -, seguindo as recomendações das

diretrizes mais recentes de prevenção cardiológica. O conjunto dessas ações objetiva

a  prevenção  do  acidente  vascular  encefálico  e  do  infarto  agudo  do  miocárdio,

reduzindo a mortalidade cardiovascular, o que implica em melhoria na expectativa de

vida.

A Amicor, conforme o estatuto social da instituição, aplica todas as suas rendas,

recursos  e  eventuais  resultados  operacionais  integralmente  na  manutenção  e

desenvolvimento  dos  objetivos  institucionais  no  território  nacional  e  não  distribui,

entre seus associados, Diretores, Conselheiros, funcionários ou doadores eventuais

excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações

ou parcelas de seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades.

Tendo  certeza  da  importância  dessa  instituição  para  o  Estado,  conto  com  a

aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.122/2013

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos Moradores  do  Bairro  Morada da

Serra - Ascombamos -, com sede no Município de Ibirité.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Morada da Serra - Ascombamos -, com sede no Município de Ibirité.

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

Sala das Reuniões, 28 de maio de 2013.

Rosângela Reis

Justificação:  A  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Morada  da  Serra  -

Ascombamos - é uma entidade civil  de direito privado de natureza filantrópica que

tem por finalidade estatutária atuar na defesa dos interesses da comunidade com

relação à melhoria no atendimento na área de saúde, nas obras de infraestrutura

urbana  e  nas  ações  socioculturais,  esportivas  e  de  lazer.  A  documentação

apresentada atende aos requisitos legais.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares para aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.123/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Apoio  aos  Portadores  de

Necessidades Especiais - AAPNE -, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio aos Portadores

de Necessidades Especiais - AAPNE -, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Reuniões, 28 maio de 2013.

Adalclever Lopes

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e da

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

REQUERIMENTOS

Nº 4.824/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Câmara Municipal de São Paulo pela realização de

sessão solene em homenagem ao centenário de nascimento do Sr. Pedro Pomar, ex-

Deputado Federal e dirigente histórico do Partido Comunista do Brasil. (- À Comissão

de Administração Pública.)

Nº 4.825/2013, do Deputado Carlos Henrique, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura de Belo Horizonte pedido de providências para a confecção e a instalação

de  placas  de  identificação  das  ruas  do  Bairro  Jardim  Felicidade,  que  já  foram

nominadas há mais de dois anos.

Nº 4.826/2013, do Deputado Carlos Henrique, em que solicita seja encaminhado à

Diretoria  Regional  da  ECT  pedido  de  providências  para  que  sejam  apurados  os

motivos de não serem entregues em domicílio as correspondências destinadas à Rua

São José, em especial ao número 36, no Município de Canaã.

Nº 4.827/2013, do Deputado Carlos Henrique, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  para  a  construção  de  uma

passarela para pedestres na Avenida Fazenda Velha com a Rua Rosalino Soares, no

Bairro Jardim Felicidade.

Nº 4.828/2013, do Deputado Carlos Henrique, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  para  a  complementação  do

asfalto da Avenida Fazenda Velha até a Rua Sônia Braz Xavier e criação de uma

academia  ao  ar  livre  na  praça  situada  na  confluência  dos  logradouros

supramencionados. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 4.829/2013, do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 1º BPM,

pela rápida atuação que culminou na prisão de Flávio Alves Pereira e Sirley Martins

Alvarenga, que assaltaram, em 15/5/2013, a joalheria Richter, no Shopping Cidade.

Nº 4.830/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  Polícia  Civil  pelos  205  anos  dessa  instituição.  (-

Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)
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Nº 4.831/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com o  Sr.  José Mário  Caprioli  dos  Santos,  Presidente  do  Comitê

Executivo da Azul  Linhas Aéreas,  por  ter  sido agraciado com o título de Cidadão

Honorário do Estado de Minas Gerais. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.832/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a concessão do título de Cidadão

Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Massimo Battaglini. (- À Comissão de

Cultura.)

Nº 4.833/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Presidência da Codemig pedido de informações sobre a destinação de recursos da

ordem  de  R$15.000.000,00  para  a  construção  do  Centro  de  Convenções  e

Convivência com a Seca, em Montes Claros.

Nº 4.834/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de informações sobre a conclusão das obras de pavimentação do

trecho que liga o Município de Itambé do Mato Dentro ao Município de Itabira.  (-

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 4.835/2013, do Deputado Carlos Henrique, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura de Belo Horizonte pedido de providências para a coleta regular de lixo na

Rua  José  Rosa  de  Almeida,  localizada  no  Bairro  Jardim  Felicidade,  e  para  o

recapeamento das ruas que fazem parte do itinerário do ônibus nº 1505 R, que serve

ao referido Bairro. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.836/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  pedido  de  informações  sobre  a  licitação  da  obra  de

construção do Centro de Convenções e Convivência com a Seca, em Montes Claros.

Nº  4.837/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Corregedoria da Secretaria de Defesa Social pedido de informações

sobre  o  encaminhamento,  as  providências  e  os  eventuais  desfechos  relativos  à

representação  feita  pelo  Sr.  Crisiomar  José  Barbosa,  Agente  de  Segurança

Penitenciário, contra o Sr. Pabloneli de Souza Vidal, Superintendente de Articulação

Institucional de Gestão de Vagas da Secretaria de Defesa Social.

Nº  4.838/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
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encaminhados à Sra. Jacqueline Ferreira Moisés, Promotora de Justiça na Comarca

de Belo Horizonte, o trecho das notas taquigráficas da 11ª Reunião Ordinária desta

Comissão onde estão transcritas as denúncias do Sr. Crisiomar José Barbosa sobre a

conduta do Sr. Pabloneli de Souza Vidal, em que alega assédio moral e violação de

direitos fundamentais, os documentos apresentados por esse denunciante e pedido

de  informações  a  respeito  do  andamento,  do  eventual  desfecho  e  das  possíveis

providências referentes ao processo instaurado em decorrência dos fatos narrados

nessa reunião. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  4.839/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Ribeirão  das  Neves  e  à  Secretaria  de

Esportes pedido de providências para a instalação de equipamentos para a prática de

atividades físicas no terreno existente na Avenida Oswaldo Alves de Araújo, em frente

ao nº 955, no Bairro Veneza, nesse Município. (- À Comissão de Esporte.)

Nº  4.840/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DNIT pedido de providências para a construção de uma passarela

na BR-040, na entrada do Bairro San Genaro, próximo ao Bairro Vale das Acácias, no

Município de Ribeirão das Neves. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.841/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  Igreja  Sagrado  Coração  de  Jesus  dos  Siríacos

Católicos  pela  organização  de  jantar  em  benefício  dos  refugiados  da  Síria.  (-  À

Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 4.842/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Presidência da Copasa pedido de providências com vistas à melhora da qualidade da

água distribuída no Distrito de Vila Pereira, no Município de Nanuque. (- À Comissão

de Saúde.)

Nº 4.843/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para a manutenção do trecho da Rodovia LMG-871

que liga a sede do Município de Lima Duarte ao Distrito de Conceição da Ibitipoca,

nesse Município,  inclusive  com a  realização  de capina,  tendo  em vista  que essa

rodovia não é pavimentada. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente

pelo Deputado Anselmo José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.707/2013,
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nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 4.844/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DNIT  pedido  de  providências  para  a  instalação,  nos  dois  sentidos  da  BR-040,

especialmente no trevo de acesso ao Bairro Joaquim Murtinho, em Congonhas, de

placas indicando o Município de Resende Costa.

Nº 4.845/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  a  inclusão,  no  programa

estruturador  Caminhos  de  Minas,  do  trecho  de  estrada  que  liga  o  Município  de

Careaçu ao de Silvianópolis.

Nº 4.846/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  a  inclusão,  no  programa

estruturador  Caminhos  de  Minas,  do  trecho  da  MG-347  que  liga  o  Município  de

Olímpio de Noronha ao de Cristina.

Nº 4.847/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a implantação de telefonia celular

no Distrito de Vila Pereira, no Município de Nanuque.

Nº 4.848/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a restauração da BR-418.

Nº 4.849/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Diretoria Regional da ECT pedido de providências para a instalação de uma agência

no Distrito de Vila Pereira, no Município de Nanuque.

Nº 4.850/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  inclusão  do  Aeroporto  de

Nanuque no programa Pro-Aéreo, com a recuperação da pista desse aeroporto e a

realização das melhorias necessárias a seu pleno funcionamento.

Nº 4.851/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a recuperação da Rodovia MG-

719, por meio do programa ProMG.

Nº 4.852/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para que firme convênio com os Municípios de São

José  da  Lapa e  de  Ribeirão  das  Neves  a  fim  de que  essa  autarquia  assuma a
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responsabilidade  pela  conservação  da  rodovia  municipal  que  liga  os  referidos

Municípios.

Nº 4.853/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para a elaboração de estudo sobre

a viabilidade da execução de obras de recuperação da ponte situada no Km zero do

trecho de estrada que liga o Município de Careaçu ao de Silvianópolis.

Nº 4.854/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para a elaboração de estudo sobre

a viabilidade da construção de um trevo na MG-290, no sentido Pouso Alegre-Ouro

Fino, com destino a São José do Pântano e Pântano das Rosas.

Nº 4.855/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  a  inclusão,  no  programa

estruturador Caminhos de Minas, do trecho de estrada que liga o Município de Três

Pontas ao de Elói Mendes.

Nº 4.856/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DNIT pedido de providências para a instalação de redutores eletrônicos de velocidade

na  Rodovia  BR-381,  no  trecho  entre  a  Refinaria  Gabriel  Passos,  em  Betim,  e  o

Carrefour Contagem.

Nº 4.857/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  a  inclusão,  no  programa

estruturador Caminhos de Minas, do trecho de estrada que liga o Município de Elói

Mendes ao de Monsenhor Paulo.

Nº 4.858/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para a manutenção emergencial do

trecho da Rodovia LMG-718 entre Vila Pereira e a BR-418.

Nº 4.859/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para a realização de melhorias no

acostamento do trecho da MG-290 entre Pouso Alegre e Ouro Fino.

Nº 4.860/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para que seja incluído no programa

Caminhos de Minas o trecho da Rodovia LMG-871 que liga a sede do Município de
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Lima Duarte ao Distrito de Conceição da Ibitipoca.

Nº  4.861/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Sr.  Eduardo  Andrade,  Desembargador  da  1ª  Câmara  Cível  do

Tribunal  de  Justiça,  as  notas  taquigráficas  da  23ª  Reunião  Extraordinária  dessa

Comissão e pedido de providências para que seja averiguada a denúncia de que os

gestores  de  órgãos  da Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  estão  mascarando

dados  para  provocar  a  impressão  de  que  os  servidores  em  greve  estariam

descumprindo  a  decisão  judicial  de  manter  um  percentual  de  trabalhadores  em

atividade, inclusive negando-se a assinar listas de presença; e para que seja enviado

aos órgãos referidos um Juiz para conferir a presença de servidores e a eventual

conduta irregular acima citada.

Nº  4.862/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para a apuração de

denúncia de abuso sexual formulada pela Sra. Joselia de Oliveira Campos contra seu

tio Gabriel Francisco Gonçalves.

Nº  4.863/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Ouvidoria  do  Sistema Penitenciário,  à  Corregedoria  do  Sistema

Prisional  e  à  Presidência  do  Colegiado  de  Corregedorias  dos  Órgãos  de  Defesa

Social  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  sejam  acompanhados  os

encaminhamentos dados à representação do Sr. Crisiomar José Barbosa, Agente de

Segurança Penitenciário, contra o Sr. Pabloneli de Souza Vidal, Superintendente de

Articulação Institucional de Gestão de Vagas da Secretaria de Defesa Social; e cópias

da manifestação desse Agente junto à Ouvidoria do Ministério Público sobre o mesmo

assunto  e  do  trecho  das  notas  taquigráficas  da  11ª  Reunião  Ordinária  dessa

Comissão que contém suas denúncias.

Nº  4.864/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando Geral da PMMG pedido de providências para a apuração

da denúncia, formulada pelo policial militar Marcos A. B. Magalhães Domenici, de que

teria  sido  vítima de perseguição política,  tortura  psicológica,  coação hierárquica e

assédio moral; o desarquivamento e o envio de cópia dos procedimentos instaurados

em desfavor do denunciante desde 2004, informando-se os nomes das autoridades



1678
____________________________________________________________________________

responsáveis por estes; a citação, denúncia e responsabilização, após a apuração,

das  autoridades  responsáveis  por  esses  procedimentos;  e  o  retorno  imediato  do

referido policial à 9ª Cia. do 34º Batalhão de Polícia Militar.

Nº  4.865/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para o

agendamento  de  reunião  com  representantes  do  Sind-Rede-BH,  do  Sindibel,  do

Sinmed-MG e do Somge-BH e com a participação de membros dessa Comissão para

a resolução dos impasses entre os servidores públicos e a administração municipal.

Nº 4.866/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  os  policiais  civis  de  Ituiutaba  que  participaram  da

operação que culminou na apreensão de mais de 20kg de pasta-base de cocaína.

Nº  4.867/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando Geral da PMMG, à Chefia da Polícia Civil, à Subsecretaria

de Políticas sobre Drogas, à Juíza da Vara da Infância e Juventude da Comarca de

Belo Horizonte, ao Comando do 1º Batalhão da PMMG, à 23ª Promotoria de Justiça

da Infância e da Juventude Infracional,  ao Comando da Guarda Municipal de Belo

Horizonte,  às  Secretarias  de  Saúde  e  de  Políticas  Sociais  de  Belo  Horizonte,  à

Presidência  do  Conselho  Estadual  Antidrogas  e  à  Delegada  de  Polícia  titular  da

Delegacia  Regional  Centro-Sul  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  para  a

formação de um grupo de trabalho que busque soluções para a criminalidade no

entorno da Praça Hugo Werneck, no Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte.

Nº 4.868/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais  civis lotados na 3ª  Delegacia de Polícia de

Betim que participaram da operação que culminou na prisão de Ricardo Gonçalves de

Freitas e Edimilson Ambrósio Alvim por tráfico de drogas.

Nº 4.869/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis lotados no Departamento de Investigação

Antidrogas da Polícia Civil que participaram da operação que culminou na prisão de

uma quadrilha que transportava drogas de Rondônia a Belo Horizonte.

Nº 4.870/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis lotados no Departamento de Investigação
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Antidrogas da Polícia Civil que participaram da operação que culminou na apreensão

de 90kg de maconha e 80 papelotes de cocaína, na apreensão de uma adolescente e

na prisão de integrantes de uma quadrilha que traficava drogas na Vila São Paulo, em

Belo Horizonte.

Nº 4.871/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que seja incluída no programa

Caminhos de Minas a estrada que liga Nanuque a Umburatiba, passando pelo Distrito

de Gabriel Passos.

Nº 4.872/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para que seja incluída no programa

Caminhos de Minas a estrada que liga o Distrito de Douradinho,  no Município de

Machado, à BR-267.

Nº 4.873/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para que seja incluída no programa

Caminhos de Minas a estrada que liga Elói Mendes a Cordislândia.

Nº 4.874/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para que seja incluída no programa

Caminhos de Minas a estrada que liga Turvolândia a Cordislândia.

Nº 4.875/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e às Secretarias de Meio Ambiente e de Transportes pedido

de providências para a revitalização da Bacia do Ribeirão das Pedras, em Nanuque,

de modo a melhorar a qualidade da água e diminuir a poluição e o assoreamento,

principalmente na área urbana do Distrito de Vila Pereira.

Nº 4.876/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para que seja incluída no programa

Caminhos de Minas a estrada que liga Varginha a Monsenhor Paulo.

Da  Comissão  de  Educação  em  que  solicita  seja  apresentado  pela  Mesa  da

Assembleia projeto de resolução para suspender os efeitos do art. 4º da Resolução nº

2.253,  de  9/1/2013,  da  Secretaria  de  Educação,  o  qual  determina  que  os

componentes  curriculares  de  Educação  Física,  nos  anos  iniciais  do  ensino

fundamental, sejam ministrados pelo regente de turma, exceto quando na escola já
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houver professor efetivo ou efetivado pela Lei Complementar nº 100, de 5/11/2007. (-

À Mesa da Assembleia.)

Do Deputado Arlen Santiago em que solicita seja comunicado ao Plenário que a

Frente Parlamentar em Defesa dos Magistrados Mineiros passou a se chamar Frente

Parlamentar  pelo  Aperfeiçoamento  da  Justiça.  (-  Anexe-se  ao  requerimento  do

Deputado Arlen Santiago em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação da

Frente Parlamentar em Defesa dos Magistrados Mineiros.)

Dos  Deputados  Inácio  Franco  e  Antônio  Carlos  Arantes  em  que  solicitam  seja

comunicada ao Plenário a adesão da Deputada e dos Deputados a seguir citados à

Frente  Parlamentar  em  Defesa  do  Código  Florestal  do  Estado  de  Minas  Gerais:

Deputada Liza Prado e Deputados Fabiano Tolentino, Glaycon Franco, Hélio Gomes,

Sebastião Costa, Bonifácio Mourão, Tiago Ulisses, Duarte Bechir,  Ulysses Gomes,

Mário  Henrique  Caixa,  Juarez  Távora,  Rômulo  Viegas,  Bosco,  Ivair  Nogueira,

Anselmo José Domingos,  Cabo Júlio,  Paulo Guedes, Gustavo Corrêa e Vanderlei

Miranda. (- Anexe-se ao requerimento dos Deputados Inácio Franco e Antônio Carlos

Arantes  em  que  solicitam  seja  comunicada  ao  Plenário  a  criação  da  Frente

Parlamentar em Defesa do Código Florestal do Estado de Minas Gerais.)

- São também encaminhados à Presidência requerimentos dos Deputados Sargento

Rodrigues e Alencar  da Silveira Jr.  e  outros,  Ulysses Gomes e outros e Gustavo

Perrella (2) e da Deputada Ana Maria Resende (4).

Comunicações

- São também encaminhadas à Presidência comunicações das Comissões de Meio

Ambiente  e  de  Segurança  Pública,  das  Bancadas  do  PMDB  e  do  PT,  da

Representação Partidária do PRB e do Deputado Sávio Souza Cruz.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Luzia Ferreira.

A Deputada Luzia Ferreira - Sr. Presidente, Sra. Deputada Liza Prado, todos que

nos acompanham pela TV Assembleia, boa tarde.

Quero aqui dizer da alegria de usar esta tribuna para falar sobre ações que temos

desenvolvido  na  Assembleia  Legislativa.  Começo  dizendo  da  realização  de  um

debate ocorrido no dia 24 de maio para comemorar o Dia Nacional da Adoção.
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No Brasil, a partir  do Estatuto da Criança e do Adolescente, foram estabelecidas

normas e procedimentos corretos para a proteção da criança e do adolescente em

primeiro lugar, como uma questão fundamental do Estado brasileiro e da sociedade.

Também  foram  estabelecidos  os  procedimentos,  a  legislação  e  as  normas  que

norteiam o processo de adoção no Brasil. De lá para cá esse assunto ganhou algum

aperfeiçoamento por meio de nova legislação em 2009 e tem ganhado adesão da

sociedade nessa proteção. Tanto que hoje há, no País - pasmem os senhores - mais

pretendentes a se tornarem pais e mães adotivos do que crianças aptas a serem

adotadas. Há em torno de 30 mil pessoas no Cadastro Nacional de Adoção e apenas

5.411 crianças e adolescentes disponíveis,  abrigados ou em famílias  acolhedoras,

para o processo de adoção. Poderíamos dizer então que, para cada criança que está

aguardando  um  pai  e  uma  mãe  adotiva,  há,  em  tese,  seis  pretendentes  a  pais

adotivos.

Está chegando ao Plenário a Deputada Ana Maria Resende, que é mãe adotiva, a

quem quero saudar por seu espírito generoso de acolher e criar uma criança.

Parece que esse assunto está resolvido,  mas só aparentemente, porque há um

longo processo para concretizar a adoção no Brasil, a partir do momento em que um

pai ou uma mãe adotiva faz a sua inscrição e manifesta o seu interesse por um perfil

de criança. A concretização normalmente demora quatro, cinco, seis, sete, oito, até

nove  anos.  Nesse período a  criança é,  de  certa  forma,  subtraída  da convivência

familiar e afetiva e sai da faixa etária em que a maioria dos pretendentes a adotantes

gostariam de concretizar a adoção, que é até os quatro, cinco anos. A partir desse

momento é difícil uma adoção. E temos exatamente o desejo inverso. Dessas 5.400

crianças,  92%  estão  acima  de  cinco  anos,  e  uma  das  causas  é  exatamente  o

processo demorado de adoção ou de destituição do poder familiar, e 92% do cadastro

de pais adotivos querem crianças até cinco anos.

Então estamos fazendo um  debate  nesta  Casa,  também ouvindo os  grupos  de

adoção, que hoje existem em grande número em nosso Estado. E quero fazer aqui

menção  ao  grupo  de  apoio  à  adoção  De  Volta  pra  Casa,  de  Divinópolis,  que  é

composto por batalhadores incansáveis, voltados para mudar a nossa legislação até

no plano federal. A Sandra Amaral, que o dirige, participa de todas as audiências e
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reuniões em Brasília, junto à Frente Nacional pela Adoção, para alterar a legislação

naquilo que estamos identificando como um entrave ao processo adotivo.

No último dia 24 aqui estiveram representantes de todos os segmentos envolvidos

na adoção: Poder Judiciário, grupos de adoção, Defensoria Pública, Promotoria da

Infância e Juventude, Poder Executivo, Conselho Tutelar, Conselho dos Direitos da

Criança e  do  Adolescente.  Houve um rico  debate,  com um  encaminhamento  que

julgamos importante e que já está como diretriz do Conselho Nacional de Justiça, que

são  as  reuniões  concentradas  em  cada  cidade  para  identificar  os  entraves  no

processo de adoção e criar a possibilidade de agilizar esse processo.

Em várias cidades, foram realizadas reuniões, envolvendo a Promotoria Pública, o

Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, os Executivos e a sociedade civil, que se

organiza em torno desse tema. O resultado foi muito positivo. Infelizmente o debate

não foi realizado na Capital, onde há um número razoável de crianças abrigadas, nem

em Ribeirão das Neves, cidade da Grande Belo Horizonte, que se encontra numa

situação muito precária.

É um debate rico, com sugestões de encaminhamento e propostas que ajudam a

desatar  esse  nó  com  maior  rapidez,  cumprindo  o  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente,  que prevê que uma criança pode ficar abrigada por no máximo dois

anos. Deputados André Quintão e Fabiano Tolentino, há crianças que vivem no abrigo

até  completar  18  anos.  Portanto  têm  uma vida  que  passa  longe  da  convivência

familiar, espaço adequado para construírem sua estabilidade emocional e afetiva, na

área educacional e, depois, no mercado de trabalho.

Conclamo  esta  Casa  a  cerrar  fileiras  em  torno  desse  tema.  Hoje  estamos

caminhando para  agilizar  o  processo,  entendendo melhor  esse procedimento,  até

porque  a  sociedade vem também dando sua contribuição e  mudando o  perfil  do

adotante,  que  antes  queria  meninas  de até  2  anos,  louras e  de  olhos azuis,  um

padrão  europeu  de  adoção.  Vemos  que  atualmente  esse  perfil  se  alterou

substancialmente, pois  há pessoas com extrema generosidade, adotando crianças

maiores, negras, às vezes portadoras de doenças crônicas e até com deficiência.

Considero  que,  com  esse  conceito  de  ajudar  a  cuidar  das  nossas  crianças  e

estabelecer  um  vínculo  afetivo  forte  por  meio  da  adoção,  todo  esse  movimento,
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especialmente  dos  grupos  de  adoção,  já  ganhou a  sociedade.  Precisamos  agora

diminuir  essa  distância  e  o  tempo,  melhorando  os  procedimentos,  inclusive  o

relacionamento entre os órgãos que se propõem a cuidar desse assunto.

Além  disso,  deve  haver  melhor  entrosamento  entre  os  responsáveis  por  essa

questão em cada órgão público - aliás, verificamos também que há diferenças de

conceitos  entre  os  órgãos  aqui  presentes  -,  para  darmos  uma contribuição  mais

efetiva, estabelecendo rapidamente um lar para essas 40 mil crianças abrigadas no

País.  A Justiça precisa agilizar  a reintegração da criança à família  biológica ou  à

família mais ampliada, ou mesmo a destituição do poder familiar, para que ela receba

um novo pai e uma nova mãe.

Concedo aparte ao Deputado André Quintão, que se manifestou e mantém grande

interface com esse assunto nesta Casa.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Deputada Luzia Ferreira, primeiramente

quero parabenizá-la pelo evento no qual não pude estar presente, porque estava na

cidade de Mariana, participando de uma atividade como Presidente da Comissão de

Participação Popular. Não foi possível chegar a tempo. É um evento muito importante,

porque  trata  dos  maiores  desafios  na  área  da  criança  e  do  adolescente.  O

abrigamento tem de ser uma medida transitória,  de preferência para que a família

apoiada possa acolher novamente a criança, ou a família substituta. Na adoção, essa

medida é absolutamente compatível com o que a criança precisa, desde que ocorra a

verificação dos critérios e a disposição das famílias.

V. Exa. foi muito feliz. Digo isso como assistente social e militante da área. Quanto

mais  tempo  uma  criança  fica  no  abrigo,  ou  melhor,  quanto  mais  velha,  mais

dificuldade  para  ser  adotada.  Quem  visita  os  abrigos  -  e  eles  ainda  são muitos,

portanto é uma realidade para a qual precisamos abrir os olhos - vê que lá estão

geralmente crianças mais velhas, negras e com alguma deficiência.

Então, V. Exa. tem toda a razão, precisamos azeitar essa engrenagem, a fim de que

os abrigos, que são muito importantes - muitas pessoas de bem trabalham neles -,

sejam, de fato, uma etapa transitória para que a criança volte para sua família original

ou tenha a adoção como o melhor caminho. Instituição não substitui  a família.  Já

existe um consenso em relação a isso.  A instituição  é um estágio temporário,  de
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transição,  para  que  a  criança  não  fique  em  situações  extremas,  completamente

abandonada. Mas o abrigo não pode substituir a família, tem de ser apenas por um

tempo determinado. V. Exa. abraça uma causa talvez das mais importantes na área

da criança e do adolescente, portanto quero parabenizá-la.

A Deputada Luzia Ferreira - Obrigada, Deputado André.

O  Deputado  Fabiano  Tolentino  (em  aparte)  -  Deputada  Luzia,  parabéns  pelo

trabalho que tem realizado. Quero dizer que estamos juntos nessa demanda. Minha

esposa  foi  psicóloga  no  abrigo  municipal  de  Divinópolis  durante  cinco  anos.

Divinópolis  também necessita melhorar  muito a questão da instituição acolhedora,

porque precisamos dar melhores condições aos meninos que estão lá.

Permanecer no abrigo seria, talvez, a pior solução. O melhor é tentar a volta para a

família de origem, e, se depois de vários trabalhos, isso não der certo, realmente

deve-se  partir  para  a  adoção,  com  uma família  que  dê  carinho  e  acolhimento  à

criança que tanto precisa.  Em Divinópolis,  existe o grupo De Volta pra Casa, que

realiza um trabalho espetacular. Estamos empenhados nisso.

Parabenizo o trabalho de V. Exa. em relação à adoção. Quero também parabenizá-

la pela questão da MG-050, aonde fomos, com vários Deputados da Comissão de

Transporte,  para  realizar  um  trabalho  espetacular  -  essa é  outra  empreitada  que

temos, e V. Exa. está conosco - e onde, infelizmente, perdemos um grande amigo,

parceiro também da adoção e da MG-050, Júlio César Pereira, Vice-Presidente e ex-

Presidente da Acid. Neste momento, faço homenagem a ele. Tenho a certeza de que,

lá  de  cima,  ele  está  olhando por  nós.  Ele  era  do  seu partido,  o  PPS,  e  acabou

falecendo na MG-050. Uma semana antes, ele estava lá conosco, batalhando pela

duplicação da estrada, pelo trevo de Icaraí e dizia que, se não melhorássemos as

condições  das  estradas,  muitas  pessoas  poderiam  morrer.  A fatalidade  veio  uma

semana depois, com o falecimento do Júlio em um acidente, à noite,  na MG-050.

Mesmo que assim tenha sido o destino, sei que, lá de cima, ele está conosco, lutando

para melhorarmos a questão da adoção, da qual era um batalhador, e principalmente

as estradas. Então, faço homenagem a ele, que tanto trabalhou por nós. Que lá de

cima, ele possa olhar por nós, ajudando-nos a cada dia.

Faço essa lembrança porque ele era nosso amigo, uma pessoa que respeitávamos
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muito, do nosso partido, PPS, do qual também fiz parte. Então, é com muito orgulho e

sentimento que faço menção à pessoa magnífica que ele foi  nesta vida. Tenho a

certeza de que, lá de cima, ele vai olhar por nós e pela nossa região, porque era uma

pessoa fantástica e viveu a vida como todo o mundo gostaria de viver: bem, entre os

amigos,  sempre  alegre  e  feliz,  ajudando  muito  a  política.  Aliás,  foi  ele  quem  me

convidou para o PPS e para ser político. Estou aqui e devo isso muito a ele. Muito

obrigado,  Júlio,  por  tudo.  Obrigado,  Deputada Luzia,  pelo  seu trabalho em nossa

região Centro-Oeste.

A Deputada Luzia Ferreira - Obrigada, Deputado Fabiano Tolentino. Está aqui o

Deputado Antônio Carlos Arantes, que também participou dessa caravana. V. Exa viu

o jovem que representou os empresários no trevo de Icaraí,  em Divinópolis.  Uma

semana depois, ele faleceu vítima de acidente na MG-050. Conhecia o Júlio desde

muito pequeno,  a sua família  é vizinha da minha,  da mesma rua, em Divinópolis.

Desde estudante secundarista, depois como estudante de Direito, ele sempre foi um

militante  das  causas  democráticas,  sociais,  militante  nos  grêmios  estudantis,  nos

diretórios acadêmicos e também partidariamente, como V. Exa. disse, no PPS. Era

um jovem de 38 anos com uma longa vida pela frente. É mais uma pessoa que teve a

vida  ceifada  pelas  tragédias  das  nossas  estradas  no  dia  a  dia.  Portanto,  rendo

também, com muito carinho, as minhas homenagens a ele.

Quero dizer que ele passou por aqui deixando um grande legado, pois, como disse,

dedicou  sua  vida  a  construir  soluções  coletivas,  empenhando-se  em  trazer

desenvolvimento  a  nossa  querida  Divinópolis,  como  Presidente  da  Associação

Comercial e Industrial da cidade e militante das causas democráticas, pois, mesmo

em períodos mais difíceis, já se engajava nessas causas. Então rendo a ele minha

homenagem especial. Como muito bem disse o Deputado Fabiano Tolentino, todos

nós sentimos sua morte. Todos nós vamos morrer, mas, quando um jovem morre,

temos mais a lamentar. Muito obrigada a todos.

* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem

O Deputado Jayro Lessa - Gostaria de pedir encerramento de plano desta reunião.

O Deputado Lafayette de Andrada - Presidente, solicito recomposição de quórum.
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O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - É regimental.  Solicito ao Sr. Secretário

que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Rômulo Viegas) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 33 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos. Com a palavra, o Deputado Cabo Júlio.

O Deputado Cabo Júlio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, os

servidores estaduais de Minas Gerais foram surpreendidos com a notícia de que o

governo  do  Estado  prevê  mudanças  no  pagamento  do  chamado  prêmio  de

produtividade. A justificação seria que o prêmio perdeu objetividade. Os índices de

criminalidade  têm  aumentado  em  todo  o  nosso  Estado.  Esse  é  o  objeto  de

reportagem de todos os jornais de Minas Gerais, em que alguns especialistas dão

opinião.

Eu queria tratar disso, Sr. Presidente.

Em nossa Comissão, da qual o Deputado João Leite é Presidente, aprovamos hoje

um  requerimento,  convidando  a  Secretária  Renata  Vilhena  para  vir  a  esta  Casa

informar aos Deputados e às Deputadas qual é a nova diretriz. Ou seja, Deputado

Lafaiete, ela nos dirá objetivamente como será pago o prêmio de produtividade e

como será aferida essa produtividade.

A reportagem fala sobre o aumento da criminalidade, anunciando que os policiais já

estariam  convictos  de  que  receberiam  o  prêmio  e,  assim,  não  estariam

comprometidos com o resultado. Na segurança pública, o que tem de gente que não

entende nada de segurança pública dando palpite não está no “gibi”.

Deputado, um sociólogo, um antropólogo, chegam ao cúmulo de dizer o seguinte:

“Não, o policial prende uma pessoa armada e, se ele já bateu a meta, guarda a arma

para  apresentá-la  no  mês  seguinte".  Esses  são  os  idiotas  de  plantão,  que  não

entendem nada de segurança pública. Eles são até capazes de imaginar que a polícia

prende um camarada e o deixa no quartel,  na delegacia,  para entregá-lo no mês

seguinte.  Devem  entender  muito  de  segurança  pública  para  falar  uma  bobagem

dessas.  Esse tipo de  opinião foi  emitida  por  especialistas  consultados por  alguns

jornais.

Quero ater-me, na reportagem, ao pseudoaumento da criminalidade. Acredito que
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ela esteja crescendo mesmo. Desafio qualquer  telespectador que nos vê pela TV

Assembleia a me dizer se seu bairro ou sua cidade estão tranquilos. Por quê? Porque

a criminalidade tem aumentado no Brasil inteiro, e não apenas em Minas Gerais. A

reportagem questiona o aumento da criminalidade em algumas cidades.

Quero,  pontualmente,  citar  algumas  cidades,  para  discutir  esse  aumento  da

violência. Exemplifico a cidade de Montes Claros, dos Deputados Tadeuzinho, Paulo

Guedes e Arlen, colegas que militam nessa região. Recebi,  há pouco mais de um

mês, há um mês e poucos dias, um telefonema de um policial que é Vereador na

cidade. Nós o chamamos de Vereador Lêga. Ele é um Subtenente da Polícia Militar,

chamado  Oliveira,  e  é  o  nosso  representante  na  região.  O  referido  Vereador

apresentou-me um dado. Deputados, na cidade de Montes Claros, que possui dois

batalhões, existem 42 viaturas de portes médio e grande. Elas são Rotam, Tático

Móvel e Florestal, diferentemente daquelas viaturas Fiat ou Gol. Ele me disse que,

das 42 viaturas da cidade, 39 estavam paradas, sem funcionar, por falta de peças e

de manutenção. Então, ele fez a proposta de reunir os empresários da cidade e tentar

arrecadar R$158.000,00 para fazer a manutenção das viaturas. Liguei para o Chefe

do  Estado-Maior,  Cel.  Brito,  e  disse:  isso  não  pode  acontecer,  porque,  se  o

empresário, com toda a boa-vontade que tem, tirar do seu caixa R$158.000,00 para

consertar viaturas, o que ele vai querer depois? Que a viatura fique por conta dele.

Então, não haveria segurança pública, mas segurança privada. Esse foi um dado que

veio de Montes Claros, onde a criminalidade vem aumentando e onde um décimo das

viaturas estão funcionando. Podemos, sim, discutir aumento de criminalidade, mas

faltam meios.

Temos um caso, que é até objeto de litígio na Comissão de Direitos Humanos de

Mirabela. Em Mirabela, nos últimos meses, a cada 30 dias, a viatura ficou parada por

18, 20 dias. Como combater a criminalidade assim?

Agora falarei sobre Belo Horizonte. Estive, neste sábado, no Batalhão Rotam, um

batalhão  especializado  em  combater  criminalidades  da  pesada,  e  vi  que  estão

lançando oito viaturas. Na minha época, um turno de lançamento noturno lançava 30,

35 e até 40 viaturas.

Então,  querer  atribuir  o  aumento  da  criminalidade à  consequente  mudança dos
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parâmetros do pagamento do abono de produtividade - que para mim é uma forma de

quebra da paridade dos servidores, pois é um salário indireto - é colocar o bode na

sala, é querer discussão. Então, repito, a Comissão de Segurança Pública aprovou

um requerimento convidando a Secretária a vir aqui nos dizer quais serão os novos

parâmetros para o pagamento de todos os servidores. Essa é a primeira parte do

meu pronunciamento.

Aprovamos  também  um  requerimento  na  Comissão  de  Direitos  Humanos

denunciando tortura do Comandante e do Subcomandante do Batalhão de Polícia de

Evento da seguinte forma: a Polícia de Minas, não diferente das outras polícias dos

Estados em que haverá jogos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo,

está se preparando para eventos de grande porte. Isso é natural que aconteça. Só

que o Batalhão de Polícia de Eventos criou um novo curso chamado Operações de

Controle de Distúrbio - OCD. Como funciona o curso? Um militar é colocado por 12

horas dentro de uma lagoa e, depois das 12 horas, você o tira. Sou profissional de

segurança pública e pelejei para entender o que um treinamento como esse agrega

ao trabalho de proteger a sociedade. Quebrei a cabeça, revirei os manuais e não

consegui entender esse curso. Resultado do curso: um Sargento internado na UTI

com insuficiência renal; outro militar levado até o Hospital Vera Cruz com insuficiência

renal; mais dois militares em cujas mãos uma bomba estourou.

Lembrei-me de quando entrei na polícia, em 1988. Eu era da tropa de choque - está

aqui o meu colega do PT -, e me ensinaram que esse povo de calça jeans, camisa

vermelha e cabeludo é comunista, e a tropa de choque tinha de focar neles. Entrei na

polícia aprendendo isso na tropa de choque. Só que em 1997, a polícia mudou de

lado. Ela foi para o outro lado fazer greve. Sabe o que fazíamos? Íamos para a greve

com  o  seu  professor  que  lutava  por  melhores  salários,  mas  nós,  da  polícia,  só

tínhamos aumento se o professor conseguisse.

O  que  quero  dizer  com  isso?  Que  ao  longo  dos  anos,  o  trato  das  forças  de

segurança para com a sociedade mudou. E tem de mudar mesmo, evoluir. Na minha

época,  um  policial  bom  era  alto,  forte,  truculento  e  chegava  no  boteco  dizendo:

“Encosta todo o mundo na parede e pronto, acabou”. Ai de quem não encostasse.

Essa  era  a  polícia  de  30  anos  atrás.  A  polícia  de  hoje  é  diferente,  é  da
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intelectualidade. No último concurso, tivemos 136 mil inscritos para concorrer a uma

vaga de Soldado, e uma grande maioria já com curso superior. O que isso quer dizer?

A forma como somos treinados será certamente a forma como vamos lidar com a

sociedade. Se recebo um tratamento semelhante à tortura, degradante e desumano

no interior do quartel, o que vai acontecer quando eu for para as ruas? Por uma ação

reflexa, esse será o tratamento do militar para com a sociedade.

As pessoas não entendem por que há tantas denúncias de agressão e tortura. Isso

ocorre porque muitas vezes o Estado é repressor. A polícia durante muitos anos foi o

braço  opressor  do  Estado  e  foi  treinada  para  ser  assim.  E  conseguiu  inserir  no

currículo dos militares de todos os níveis a disciplina e os direitos humanos. Hoje,

quando um militar  vai  se formar,  faz um juramento  em que está  inserida a frase

“respeitar os direitos humanos”.

Então, na contramão de tudo aquilo que a polícia vem trabalhando para expurgar do

seu meio,  vem um batalhão e insere a tortura no  seu treinamento.  E vejo que o

treinamento  no  filme “Tropa de Elite”,  em que as pessoas comem comida podre,

batem na cara e pedem para sair, não é ficção.

Acho  que  alguém  viu  esse  filme  muitas  vezes  e  decidiu  trazer  aquele  tipo  de

situação para o quartel. Imaginem um treinamento em que o instrutor dá tapas na

cara do servidor público, dizendo: “Pede para sair!”. O que acontecerá? Quando esse

servidor for  para a rua e parar alguém, num jogo, no futebol  ou numa ocorrência

policial, ele fará a mesma coisa. Repito: ação e reflexo.

Na  nossa  última  reunião,  ouvi  uma frase  do  Comandante-Geral  muito  bacana:

“Hierarquia e disciplina não significam supressão de direitos e garantias individuais”. A

nossa  natureza  de  militar  é  diferente.  Tenho  treinamento,  tenho  uma  postura

diferenciada,  tenho  toda  uma desenvoltura,  no  trato  com  as  pessoas  e  no  trato

interno,  diferenciada.  Mas isso não significa que eu seja um cidadão com menos

direitos,  isso não significa que um militar  do BPE possa ter  suprimidos direitos  e

garantias individuais que qualquer marginal, qualquer traficante ou pessoa que esteja

na contramão da lei possui; que dirá o agente da lei.

Na Comissão de Direitos Humanos desta Casa, na Comissão de Direitos Humanos

da Câmara dos Deputados, na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
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República  e,  de  forma  muito  especial,  na  Promotoria  de  Justiça  de  Defesa  dos

Direitos  Humanos,  do  Ministério  Público  estadual,  temos  a  denúncia  dos

Comandantes de lá por tortura. Comecei a verificar a CID das internações de militares

e descobri...

O Deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Parabenizo V. Exa. por abordar o

tema da criminalidade. Sabemos que muitos são os fatores que fazem com que o

crime  aumente  diariamente  na  sociedade.  Mas  fico  preocupado  com  uma

criminalidade particular, relacionada à violência sem causa. Vivemos hoje com uma

violência patológica. A pessoa rouba e depois atira na cara da outra a troco de nada.

Já efetuou o roubo, poderia ir embora, mas, não satisfeita, mata a outra sem que haja

uma causa social, moral ou psicológica. Parece que a única causa é a impunidade.

Estamos discutindo a redução da maioridade penal, mas será que isso é preciso, que

resolverá  a  criminalidade? Acredito  que não.  Existem os  defensores e  os  críticos

dessa causa. As cadeias são uma verdadeira escola da criminalidade. Então temos

de melhorar as suas condições. Temos de fazer com que não sejam uma escola da

criminalidade para justificar que os criminosos permaneçam na sociedade. Portanto é

necessário discutir mais profundamente essas ações, para que a sociedade viva mais

tranquilamente. Obrigado, Deputado Cabo Júlio.

O Deputado Cabo Júlio* - Concluindo, citarei a fala do Ministro da Justiça, quando

questionado sobre as cadeias: “São medievais”. Essa é a visão do Ministro da Justiça

do Brasil sobre as nossas cadeias. O Estado não pode, com a finalidade de treinar

um servidor  militar,  violar  os  seus direitos.  Caso contrário,  estará ensinando esse

servidor  a  violar  o  direito  do  cidadão.  Creio  que  todos  nós,  ao  longo  do  tempo,

abominamos isso.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados e

público  que assiste à TV Assembleia,  nesta semana a Comissão de Participação

Popular, que completa 10 anos e que tenho a honra de presidir, encerrou um ciclo de

debates regionalizados por toda Minas Gerais, tratando da implantação do Sistema
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Único da Assistência Social - Suas - e sua nova regulamentação a partir de janeiro de

2013.  Esse  evento,  que  ocorreu  nas  cidades  de  Governador  Valadares,  Passos,

Diamantina,  Montes  Claros  e  Ubá,  teve  o  seu  encerramento  em  Belo  Horizonte,

contando  com  a  parceria  do  Colegiado  dos  Gestores  Municipais  da  Assistência

Social,  do  Conselho  Estadual  da  Assistência  Social,  do  Ministério  de

Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome,  da  Secretaria  de  Desenvolvimento

Social do Estado - Sedese -, do Fórum Estadual dos Trabalhadores do Suas e dos

Conselhos  Regionais  de  Serviço  Social  e  de  Psicologia.  Todos  eles  integram  o

esforço desta Casa, a partir  do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, de

implantar em Minas Gerais políticas públicas cada vez mais intensas, que contribuam

para a superação da pobreza extrema e para maior dignidade das famílias mineiras.

Sabemos que o Suas, que se materializa hoje principalmente através da proteção

básica  e  da  proteção  especial  nos  Municípios,  coordena  os  programas  de

transferência  de  renda,  particularmente  o  programa  Bolsa  Família  e  o  programa

responsável  pelo  Benefício de Prestação Continuada -  BPC -  dirigido às  pessoas

idosas e com deficiência. Boa parte dos serviços socioassistenciais é realizada no

centro  de  referência  da  assistência  social  -  Cras  -  e  nos  centros  de  referência

especializados de assistência social - Creas -, além das parcerias com uma ampla

rede de proteção social de entidades da sociedade civil sem fins lucrativos. É uma

política das mais importantes nesse desafio ético e civilizatório de dar condições de

maior dignidade às famílias de Minas Gerais.

Esta  Assembleia  teve  uma  grande  responsabilidade,  uma  grande  conquista

resultante do seminário “Pobreza e desigualdade”, que foi universalizar o repasse de

recursos  do  Estado  a  todos  os  853  Municípios,  já  neste  ano  de  2013,  para  o

cofinancimento da assistência social. A meta que constava no PPAG do Estado era

para atingir esse objetivo ao final de 2014. Quando a Assembleia realizou o referido

seminário e paralelamente aprovou o Fundo de Erradicação da Miséria, conseguimos,

através de uma emenda popular  da Comissão de Participação Popular,  antecipar

esse repasse para 2013 com recursos oriundos do Fundo de Erradicação da Miséria.

E, hoje, o piso mineiro da assistência social corresponde a um valor aproximado de

R$54.000.000,00,  a serem repassados aos 853 Municípios  de Minas Gerais.  Mas
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esta Assembleia, com a mesma lucidez que teve ao negociar a antecipação do piso

mineiro  com o  governo do  Estado,  também refletiu  sobre  um  enorme desafio  de

efetivar  a  utilização  desse  recurso  nas  políticas  dirigidas  às  pessoas  que  mais

precisavam.

Infelizmente, por vários motivos de rotatividade de gestores e de corpo técnico, de

insuficiência de apoio técnico, de distanciamento de áreas-meio e áreas-fim dentro

das próprias Prefeituras, por ausência de informação e pelas próprias transformações

das normas, inclusive legais e operacionais,  esses Municípios muitas vezes ficam

com parcela desses recursos retida em suas contas,  os chamados saldos dessas

contas.

Identificando esse gargalo, esse desafio, a Assembleia propôs a realização desses

debates  regionalizados.  Podemos  considerar  o  resultado  extremamente  positivo.

Conseguimos reunir quase metade dos Municípios de Minas Gerais em pouco mais

de um mês. Reunimos mais de 2.100 lideranças, entidades, técnicos, conselheiros,

gestores da assistência social, que tomaram conhecimento das novas normas, por

exemplo,  da  lei  estadual  de  minha  autoria  que  aprovamos  na  Assembleia  e  que

permite que 100% do recurso transferido do Estado seja gasto com remuneração de

pessoal,  as equipes técnicas tão necessárias à política de assistência social.  Isso

porque  não  se  faz  uma  política  pública  de  assistência  social  sem  trabalhadores

valorizados,  concursados,  respeitados  tecnicamente,  estimulados  com  plano  de

cargos e salários. Esse corpo técnico hoje pode e deve ser concursado, com recursos

oriundos do Piso Mineiro de Assistência Social, porque em Minas Gerais o Suas é lei

pelo projeto que aprovamos nesta Casa.

Apresentamos também aos gestores, nesses eventos, as normas que constam das

alterações para 2013 da chamada NOB-Suas, que foi editada no final do ano passado

e vale  neste  ano.  Por  meio  dela  temos  mecanismos  de  incentivo  à  gestão  -  até

incentivo financeiro -, de necessária compatibilização do planejamento da assistência

social  com  os  planos  municipais  de  assistência  que  cada  Município  aprovará  no

segundo semestre, que reservarão uma parte do incentivo de gestão financeiro ao

controle social, estimulando também a participação popular e o reordenamento nos

serviços de convivência e fortalecimento de vínculos - os antigos PET e ProJovem.
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Os Municípios, agora com menos burocracia, terão mais recursos e mais autonomia

para combater o trabalho infantil, para apoiar as iniciativas voltadas para a juventude,

para reformular e aprimorar o cadastro único que orienta o pagamento do Programa

Bolsa  Família  e também para  realizar  a  busca  ativa  das pessoas  que não estão

inseridas nos programas de assistência social.

Mas, para tudo isso acontecer,  é preciso que todos redobremos os esforços de

apoio técnico aos Municípios. Tivemos a garantia do governo do Estado de acatar

uma antiga luta nossa nesta Casa: realizar em 2013 o concurso público para melhor

fortalecer as regionais da Sedese. Tivemos a garantia do Secretário Cássio Soares

de levar até para o Sudoeste mineiro uma nova regional da Sedese, na região de

Passos;  e  do  governo  federal,  do  Ministério,  o  compromisso  de  apoiar  qualquer

iniciativa que tomarmos em relação a essa capacitação continuada e permanente.

Tivemos também boas notícias: o governo federal abrirá editais para os Municípios se

habilitarem para construção de centros de referência de assistência social e também

para a universalização do financiamento dos Creas, espaços que atendem as famílias

vítimas  de  violência  sexual,  que  acolhem  os  idosos  abandonados,  que  podem

estabelecer vínculos de parceria com entidades para atender as crianças em situação

transitória  de  abandono  e  desabrigo.  O  governo  federal  vai  universalizar  o

cofinanciamento para todos os Municípios com mais de 20 mil habitantes.

Mas os dados são preocupantes. Temos pouco mais  de 300 Municípios  que se

habilitaram para receber o piso mineiro até agora. Tivemos, no ano passado, uma

média de apenas 32% de utilização dos recursos do piso mineiro. Muitas vezes, o

contador e os profissionais da área financeira da prefeitura não têm o conhecimento

técnico  de  como a  política  pública  de  assistência  pode  e  deve  ampliar  os  seus

investimentos e seus gastos. Muitos Municípios não têm veículos para os centros de

referência de assistência social - Cras -, e, paralelamente, há recursos paralisados

em contas municipais da assistência social.

Muitas vezes os Municípios utilizam uma forma abominável de contratação, que é o

pregão  eletrônico.  O  pregão  eletrônico  é  uma  modalidade  de  compra  de

equipamentos  e  bens  permanentes,  e  não,  de  contratação  de  pessoal,  que  se

contrata  por  concurso  público.  Dirijo-me  particularmente  aos  meus  colegas  de
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profissão, assistentes sociais, que no dia 15 de maio comemoraram o seu dia, mas

também  aos  psicólogos,  aos  sociólogos  e  a  todos  os  demais  profissionais  e

trabalhadores do Suas. Não admitam ser contratados por pregão eletrônico. Exijam o

concurso  público.  Exijam  planos  de  cargos  e  salários.  Exijam  o  padrão  salarial

regional  condizente  com  suas  necessidades.  Constituam  os  foros  municipais  e

regionais  dos  trabalhadores  do  Suas.  Assim,  exigiremos  melhores  condições  de

trabalho. Mas exorto também as prefeituras: busquem as informações.

Iremos à Associação Mineira de Municípios - AMM -, que foi parceira na realização

desse seminário. Precisamos disseminar de maneira permanente essa capacitação.

Precisamos  profissionalizar  a  gestão  da  assistência  social  sem  clientelismo,  sem

assistencialismo, sem viés eleitoreiro. Precisamos que cada família seja atendida da

forma  a  que  tem  direito,  de  acordo  com  a  sua  necessidade,  e  não,  com  a

conveniência política do gestor de plantão.

Em nome dessa política pública, a Assembleia Legislativa realizou esse evento com

muito êxito, batendo recorde de participação no encerramento. Os militantes da área

da assistência  social  estão vigilantes  e sedentos  dessas informações.  Esperamos

agora os desdobramentos. Partiremos para as conferências municipais de assistência

social.  Queremos que as demandas  dessas conferências  sejam incorporadas aos

planos plurianuais de ação governamental de cada Município.

Vamos,  no  final  do  ano,  por  meio  da  Comissão  de  Participação  Popular,  que

completará  10  anos,  rever  o  Plano  Plurianual  e,  se  necessário,  readequar  o

planejamento do Estado às novas normatizações do Suas. Queremos também uma

maior integração e intersetorialidade entre as políticas públicas, como a da educação,

para combater a evasão escolar, que é o primeiro passo para o ingresso do jovem no

mundo das drogas; a da saúde, para oferecer e acertar o tratamento adequado para o

jovem  usuário  de  droga;  a  de  trabalho  e  renda,  para  o  jovem  rural,  para  as

cooperativas, as associações, a economia solidária, a agricultura familiar - porque a

transferência  de  renda  não  é  um  fim  em  si  mesmo:  é  o  primeiro  passo  para  a

emancipação das famílias.

Portanto,  Srs.  Deputados  e  Sras.  Deputadas,  a  Assembleia  de  Minas  garantiu

R$170.000.000,00 para o Estado, por meio da Fundo de Erradicação da Miséria, e,
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para os 853 Municípios, a antecipação do Piso Mineiro da Assistência Social. E agora

realizou esse evento de articulação entre esferas de governo e reitera parceria tanto

com o governo federal quanto com o governo estadual. A Assembleia vai continuar

firme,  vigilante  com  relação  a  todas  as  conquistas  reveladas  nesse  encontro,

principalmente acompanhando e apoiando os Municípios para que, em cada rincão

de Minas, a política pública de assistência social seja realizada da melhor maneira

possível. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa tarefa.

Parabenizo todos os Deputados, as Deputadas, o Presidente Dinis Pinheiro, que

nos deu todo o apoio para coordenar o Seminário Pobreza e Desigualdade e para

coordenar todas as ações dele resultantes. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Caro  Presidente,  Deputado  Rômulo  Viegas,  Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, nossa gente querida de toda Minas Gerais, o meu boa-

tarde. Sr. Presidente, na última sexta-feira, estivemos na grande Pouso Alegre, lá no

nosso Sul, ao lado de Prefeitos, de lideranças regionais, de autoridades da saúde e

de  alunos  da  Escola  de  Medicina.  Fomos  acompanhados  do  Presidente  Dinis

Pinheiro,  do  Secretário  Bilac  Pinto,  e  estava  presente  ainda  uma  das  maiores

autoridades no assunto, o Deputado Carlos Mosconi,  autor da Emenda nº 10. Na

época  em  que  ele  foi  Deputado  Federal,  pôde  contribuir  de  forma  importante  e

valorosa para a saúde do povo brasileiro. Estiveram também presentes os Deputados

Leonardo Moreira e Dalmo Ribeiro Silva. Ali, entre Prefeitos e lideranças, debatemos,

em mais uma oportunidade, o Assine+Saúde.

Presidente,  senti  que a dimensão que a  campanha ganha hoje  em toda Minas

Gerais  está  acima  da  nossa  expectativa  inicial.  Eu  imaginava  que  a  campanha

Assine+Saúde demoraria  um pouco mais  para  ser  compreendida  e,  mais  do  que

compreendida,  para  ser  atraente  ao  nosso público.  Vejo  que eu estava um tanto

quanto enganado. Vi ali pessoas que, além do seu apoio, da sua participação, se

comprometeram  a  colaborar  com  essa  iniciativa  brilhante  da  nossa  Assembleia

mineira, assim como tantas outras que esta Casa encabeça, que já são a marca da

Assembleia  mineira  em  todo  o  Brasil,  como  a  dívida  dos  Estados,  discutida
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inicialmente nesta Casa.

Estamos  percorrendo  o  Brasil  levando  esse  debate  importante.  A  questão  do

Assine+Saúde tem ganhado cada dia mais repercussão. E nós, de cá, ao esperarmos

ação ou ações do poder central, do governo federal que venham minimizar o impacto

da dor sentida pelo povo brasileiro - aqui estamos discutindo Minas Gerais -, temos

sentido que o governo federal, mais uma vez, trabalha dando Melhoral, Novalgina,

mas não quer discutir a origem do problema.

Em mais uma dessas aparições políticas - que o governo federal insiste em manter

periodicamente -, na semana passada, ele editou uma medida que determina que os

hospitais públicos deverão atender os pacientes em tratamento oncológico. Ou seja,

para você que tem problema na família, que está com alguém doente com câncer, o

governo estabeleceu um prazo para atendê-lo, atender o seu filho e, enfim, a nossa

gente brasileira. O governo federal editou medida provisória que obriga os hospitais

especializados a atender,  em até 60 dias, o paciente em tratamento oncológico, o

paciente que está com câncer. Em 60 dias, Sra. Presidente Dilma, a doença pode ter

tomado  conta  e  não  dar  mais  para  curar  essa  enfermidade.  Em  60  dias,  Sra.

Presidente Dilma, corre-se risco de morrer.  Em 60 dias, Sra. Presidente Dilma, se

estancarmos  o dinheiro  jogado fora em programas ineficientes  e  políticos,  vamos

salvar a vida de muita gente.

Não tenho voz na Câmara Federal,  mas aqui,  do alto da tribuna, em respeito e

solidariedade ao povo brasileiro e muito mais pela minha obrigação de defender os

interesses  de Minas,  quero  avocar  um depoimento  de  V.  Exa.,  digna Presidente.

Sessenta  dias  é  muito  tempo  para  quem  está  doente.  Significa  risco  de  morrer,

significa  desdenho,  significa  querer  tomar  uma  medida  paliativa  para  dar  uma

satisfação, muito mais que querer mostrar algo, muito mais que realmente efetivar o

comportamento digno que o povo brasileiro merece.

Em Minas,  a nossa campanha Assine+Saúde está crescendo a cada dia,  como

cresce a insatisfação do povo ao ver os governos municipais gastarem, em média, de

20% a 30% de sua arrecadação com a saúde, quando a lei os obriga a gastar apenas

15%, e ver que o governo federal não coloca nem 4% de toda a sua riqueza, de sua

arrecadação, em favor da vida, da saúde, enfim, de uma melhor condição de vida, do
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respeito e da dignidade que o povo brasileiro merecia e merece ter. Não podemos e

não vamos tolerar tamanha preguiça e irresponsabilidade do governo central com o

povo brasileiro.

Aqui, em Minas, não toleramos. Aqui, estamos brigando. Estamos levando a nossa

proposta  à  população,  e  o  número  de  assinaturas  cresce  a  cada  dia.  Aliás,

parabenizo o Presidente Dinis Pinheiro e os membros da Comissão de Saúde por

estarem coletando as assinaturas necessárias: 1.500.000 assinaturas. Quero ver se o

poder central vai virar as costas para o povo brasileiro e se vai editar uma medida

decretando o  prazo  de 60 dias  para  o  tratamento  de  câncer.  Os  hospitais  estão

cheios;  o  João XXIII  está  superlotado todos  os  dias;  vemos  ambulâncias  e  mais

ambulâncias nos asfaltos e nas rodovias. Mas o governo central, por meio de uma

medida, diz que agora serão 60 dias para o atendimento a quem está com câncer.

Se  eu  estivesse  em  Brasília,  já  teria  manifestado,  do  alto  da  tribuna,  a  minha

indignação  com  a  falta  de  respeito  do  governo  com  o  cidadão  brasileiro.  Não

precisamos de medida provisória para determinar que, em 60 dias, alguém tenha de

iniciar  o  tratamento  de  câncer.  Precisamos,  Sra.  Presidente,  investir  recursos  na

saúde. Precisamos da cara limpa. A mesma cara que vai jogar dinheiro em programas

políticos  infrutíferos,  tem  que dar  ao  povo brasileiro  uma resposta  justa  e  digna,

minha cara Presidente. Em Minas, Estado onde a senhora diz ter nascido, também

estamos sofrendo, minha cara Presidente. Aqui precisamos de recursos. Os mineiros

esperavam da senhora outro tratamento, em vez da determinação de 60 dias como

data limite para o atendimento aos pobres coitados, que nem recursos têm e estão na

fila  dos  hospitais.  Ora,  Sra.  Presidente,  como boa  mineira  -  lembrando que  nós,

mineiros, honramos a tradição -, a senhora deveria determinar o tratamento imediato

de quem tem câncer, em vez de marcar o prazo de 60 dias, deixando as pessoas

virem do interior, ficarem nas filas e terem de voltar para iniciar o tratamento. Estou

com  vergonha,  minha  cara  Presidente,  dessa  determinação  vinda  de  Brasília.

Também o nosso povo em Minas, no nosso Estado, não está satisfeito com ela. De

minha parte, tenho vergonha dessa determinação. Fui Prefeito, cara Presidenta, em

Campo Belo, e qualquer pessoa, mesmo de oposição ao governo, pode perguntar à

população de Campo Belo sobre o tratamento dado pelo ex-Prefeito Duarte Bechir,
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porque a resposta será: uma saúde de qualidade e digna e o respeito ao ser humano.

Se temos  uma riqueza  por  cuja  preservação devemos trabalhar,  essa é  a  nossa

saúde, minha cara Presidente. O prazo de 60 dias para que um pobre infeliz tenha as

portas do hospital abertas para saber o que tem é muito grande; aí, é tarde.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Duarte Bechir, V. Exa. está

fazendo uma abordagem da maior importância. Na verdade, 60 dias para um paciente

com câncer é muito tempo, e, como V. Exa. bem acentuou, o risco de vida torna-se

muito  maior,  até  porque  a  doença  se  alastra  com  muita  facilidade,  como  todos

sabemos.  Mas  temos  de  olhar  também  o  lado  da  humanização  do  tratamento.

Normalmente, um paciente com câncer sofre muito e sente muitas dores. Então, 60

dias  a  mais  não  é  somente  devido  ao  risco  de  morte  que  aumenta  muito,  mas

também por causa da dor que a pessoa sente, cada vez mais. Agora, por que não há

recursos, não há tratamento, ou ele tem de esperar 60 dias? A dor não espera. Além

do mais,  muitas vezes a ameaça a sua vida também não espera. Enquanto isso,

como V.  Exa.  muito  bem lembrou,  não está  faltando dinheiro  para  isso,  não.  Se

estivesse faltando, Deputado Duarte Bechir, o Brasil não estaria perdoando dívida de

países africanos. Saiu na imprensa que o Brasil está perdoando US$900.000.000,00

a países africanos, como o Congo, a Tanzânia e a Zâmbia. Ora, US$900.000.000,00

são  R$1.800.000.000,00.  Enquanto  isso,  acontece  como  V.  Exa.  disse:  todos  os

Estados brasileiros, Sr. Presidente, sem exceção, estão devendo à União e pagando

juros escorchantes. Mas o dinheiro está sobrando para emprestar a países africanos.

Não vou dizer que não mereçam - merecem. Mas será que os Estados brasileiros não

merecem muito mais? Será que o povo brasileiro, principalmente para tratar da sua

saúde, não merece muito mais?

V.  Exa.  tratou  das  inúmeras  ambulâncias  que andam  pelo  interior  de  todas  as

cidades brasileiras conduzindo pacientes. Em Minas Gerais, o Governador Anastasia,

como fez o ex-Governador Aécio Neves, ambos, sobretudo o governo atual, estão

construindo  hospitais  regionais,  como em  Valadares,  Sete  Lagoas,  Juiz  de  Fora,

Uberlândia,  Lafaiete  e  outras  regiões,  para  conter  o  fluxo  de  ambulâncias  com

pessoas indigentes. E isso além das UBSs, das UPAS, dos postos de saúde. A rede

de saúde em Minas Gerais está em desenvolvimento, e um desenvolvimento muito
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mais humano.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Muito  obrigado,  Deputado  Bonifácio  Mourão.  Vou

caminhar  para  as  conclusões  finais  de  nossa fala  de  hoje  e  peço  paciência  dos

demais colegas que, porventura, gostariam de me apartear, porque eu gostaria de

concluir e resta pouco menos que três minutos.

Quero concluir.  O Deputado Bonifácio  Mourão contribuiu  significativamente  para

nosso  debate,  apresentando  aqui,  senhoras  e  senhores,  uma  notícia  que  vem

corroborar a nossa fala na sua totalidade. O governo federal perdoou agora a dívida

dos países africanos, aliás, é muito dinheiro, não é pouco, não. Não estou discutindo

a necessidade do perdão, se o povo merece ou não o perdão, se o país está ou não

em dificuldade. Não é isso que estou discutindo. Temos a Organização das Nações

Unidas, que cuida, como sua obrigação, dos demais países.

Quero chamar a atenção de você, amigo e amiga de casa, gente mineira dos quatro

cantos; estou afirmando que não se pode tirar da boca do povo brasileiro, para dar

primeiro à boca do estrangeiro. Para o povo brasileiro é que S. Exa. foi eleita; é com

este povo que S. Exa. tem responsabilidade; foi este povo que confiou em S. Exa. À

boca  do  estrangeiro?  Depois  de  cuidar  do  nosso  povo  é  que  vamos  cuidar  dos

interesses de outros povos.

Não vejo essa situação ocorrer no Brasil. É um desrespeito tamanho. São 60 dias,

minha cara Presidente da República. Lembro-me de ver a senhora, entrando, num

carro luxuoso, de quatro portas,  no hospital do câncer,  em São Paulo. Em pouco

menos de um mês estava bem tratada e se diz feliz  da vida por ter  curado essa

danosa  doença.  Torcemos  muito  pela  senhora,  mas  a  senhora  joga  no  time

adversário. Enquanto teve as portas abertas dos melhores hospitais de São Paulo,

assim como o ex-Presidente,  que curou tal  enfermidade,  V.  Exa.  dedica,  ao povo

brasileiro,  um,  dois  meses  para  iniciar  o  tratamento,  minha  cara  Presidente?  É

vergonhoso. Será que a senhora quer o apoio dos mineiros? Aqui nós entendemos o

recado.  Aqui  nós  sabemos  quando  somos  deixados  de  lado,  quando  somos

abandonados, esquecidos. Mas Minas Gerais tem peso, peso político, peso eleitoral,

capacidade de mobilização.

Nós, mineiros, com certeza daremos a resposta que Minas sempre deu ao Brasil.
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Quero saber  do  Deputado João Leite  se ainda deseja  aparte.  Desculpe-me,  eu

queria concluir meu raciocínio, e concluirei, Sr. Presidente.

Faço hoje este desabafo. Mais do que um desabafo, um sentimento que toma conta

desta  Casa  e  dos  Deputados  de  todos  os  partidos.  Estamos  percorrendo  Minas

Gerais em busca de assinaturas para o Assine+Saúde, uma atividade responsável da

Casa Legislativa  mineira  que dará  tranquilidade,  não somente  aos  mineiros,  mas

também ao povo brasileiro. Porque, minha gente mineira, quando esse projeto de lei

chegar a Brasília em forma de manifestação popular, assim como já foram outros,

como o Ficha Limpa, a matéria será respeitada. Aí, a medida provisória da Presidenta

para  atender  aquele  que  está  com  câncer  há  60  dias  terá  outro  fim,  outro

encaminhamento,  já  não  será  a  sua  vontade  do  esquecimento  do  povo,  será  de

respeito. O tratamento será imediato.

É o que lhes desejo, amigas e amigos mineiros de todo o interior do Estado, do

Norte, do Sul,  do Triângulo,  da Zona da Mata, da área central.  Para todos, muito

respeito. E mostraremos quem está sendo desrespeitado pelo governo central. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Rômulo Viegas) - Esgotado o prazo destinado a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina

que o Projeto de Lei nº 3.929/2013 seja distribuído à Comissão do Trabalho. Ficam

mantidos a distribuição às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira e os

demais atos processuais praticados até o momento.

Mesa da Assembleia, 28 de maio de 2013.

Rômulo Viegas, no exercício da Presidência.
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Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.844 a 4.860 e 4.871

a  4.876/2013,  da  Comissão de Transporte,  4.861 a  4.865/2013,  da  Comissão de

Direitos  Humanos,  e  4.866  a  4.870/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública.

Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pelas  Comissões  de  Meio  Ambiente  -  aprovação,  na  10ª  Reunião

Ordinária, em 28/5/2013, dos Projetos de Lei nºs 3.664/2012, do Deputado Duilio de

Castro,  3.927/2013,  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  e  3.969/2013,  do  Deputado

Rômulo Viegas; e de Segurança Pública - aprovação, na 13ª Reunião Ordinária, em

28/5/2013,  dos  Requerimentos  nºs  4.783/2013,  do  Deputado  Fabiano  Tolentino,

4.784/2013, da Deputada Liza Prado, 4.785/2013, do Deputado Sávio Souza Cruz,

4.790/2013,  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  4.791,  4.796  e  4.797/2013,  do

Deputado Cabo Júlio, 4.792 e 4.793/2013, do Deputado Almir Paraca, e 4.800/2013,

do Deputado Sávio Souza Cruz; pela Bancada do PMDB - informando a constituição

de  bloco  parlamentar  com  o  PT e  o  PRB;  pela  Bancada  do  PT  -  informando  a

constituição  de  bloco  parlamentar  com  o  PMDB e  o  PRB;  e  pela  representação

partidária do PRB - informando a constituição de bloco parlamentar com o PMDB e o

PT (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimento contido na Mensagem nº 458/2013,

do Governador do Estado, em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei

nº 2.494/2011, e requerimentos da Deputada Ana Maria Resende (4) em que solicita a

retirada de tramitação dos Projetos de Lei nºs 1.320, 1.331, 1.758/2011 e 2.937/2012

e do Deputado Gustavo Perrella  (2)  em que solicita  a retirada de tramitação dos

Projetos de Lei nºs 3.947 e 3.955/2013 (Arquivem-se os projetos.); nos termos do

inciso  XXI  do  art.  232  do  Regimento  Interno,  requerimento  do  Deputado  Ulysses

Gomes  e  outros  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para
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homenagear  a  Universidade  Federal  de  Itajubá  -  Unifei  -  pelo  centenário  de  sua

fundação;  e,  nos  termos,  do  inciso  XXV  do  art.  232  do  Regimento  Interno,

requerimento dos Deputados Sargento Rodrigues, Alencar da Silveira Jr. e outros em

que solicitam a constituição de comissão parlamentar de inquérito para apurar como

fato  determinado  a  responsabilidade  por  danos  ao  consumidor  na  prestação

inadequada  de  serviços  de  telefonia  oferecidos  pelas  operadoras  que  atuam  no

Estado  de  Minas  Gerais,  assim  como  a  falta  de  investimento  e  defasagem

tecnológica,  a  existência  de  áreas  com  coberturas,  mas  sem  sinal  ou  com  sinal

deficiente, queda frequente de ligações telefônicas, má prestação na transmissão de

dados, forma de cobrança, resolutividade dos serviços de centrais de atendimento ou

call center na solução das reclamações dos consumidores.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta. Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita a

inversão da pauta desta reunião de modo que o Projeto de Lei Complementar nº

34/2013 seja apreciado logo após o Projeto de Lei nº 3.685/2013.

Questão de Ordem

O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, peço recomposição de quórum, uma vez

que não há ninguém em Plenário para votação.

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada

dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Duarte Bechir) - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  15  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos, motivo pelo qual a Presidência declara

prejudicado o requerimento de inversão de pauta do Deputado Sargento Rodrigues.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária

de logo mais, às 20 horas,  e convocando as Deputadas e os Deputados para as

extraordinárias  de amanhã,  dia  29,  às  9 e às  20 horas,  nos termos  do edital  de

convocação,  e  para  ordinária  também de amanhã,  às  14  horas,  com  a  seguinte
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ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.

ATA DA 14ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 27/5/2013

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de vídeo -

Palavras do Deputado Luiz Henrique - Entrega de placas - Palavras do Sr. Fernando

Brant - Palavras do Sr. Eugênio Ferraz - Palavras da Secretária Eliane Parreiras -

Palavras do Sr. Presidente - Apresentação musical - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dinis Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Mário Henrique Caixa.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  20h15min,  declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

Ata

- O Deputado André Quintão, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Clube da Esquina pelos seus

40 anos.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Eliane Parreiras,

Secretária  de  Estado  de  Cultura,  representando  o  Governador  do  Estado  em

exercício, Alberto Pinto Coelho; as Exmas. Sras. e os Exmos. Srs. Milton Nascimento;

Fernando  Brant;  Lô  Borges;  Tavito;  Nelson  Ângelo;  Cafi,  representando  Ronaldo

Bastos;  Alaíde  Costa;  Ian  Guedes,  representando  Beto  Guedes;  Toninho  Horta;
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Márcio  Borges;  Karina  Deodato,  representando  Eumir  Deodato;  Wagner  Tiso  e

Rubinho  Batera,  músicos  integrantes  do  Clube  da  Esquina;  e  os  Exmos.  Srs.

Leônidas  Oliveira,  Presidente  da  Fundação  de  Cultura  de  Belo  horizonte,

representando o Prefeito de Belo Horizonte em exercício, Délio Malheiros; Vereador

Pablito,  representando  a  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  Eugênio  Ferraz,

Diretor-Geral  da  Imprensa Oficial;  Paulo  Luís  Rabello,  Prefeito  Municipal  de  Três

Pontas, representando os Prefeitos presentes; e Deputado Luiz Henrique, autor do

requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor  -  Registramos a presença dos Exmos. Srs. Flávio Venturini  e  Cláudio

Venturini,  músicos;  Acir  Antão,  radialista  e  jornalista;  Ney Barbosa,  Presidente  da

Fundação  Cultural  Roda  de  Viola;  Sidney  José  Nogueira,  “luthier”  da  referida

Fundação; Erik dos Reis Roberto, Vice-Prefeito de Três Pontas; Prof. Antônio Sérgio

Mendes, Prefeito de Francisco Badaró; Adalberto Pires, Vice-Prefeito de São Gonçalo

do  Rio  Preto;  Cláudio  Batista  Vieira,  Subsecretário  de  Ensino  Superior  de  Minas

Gerais;  Paulo  Célio,  Prefeito  de  Diamantina;  Baques  Vladimir  Carvalho  Sanna,

Diretor-Geral do Instituto Estrada Real; Filomeno Figueiredo, Prefeito de Guaraciama;

e Ricardo Veloso, Prefeito de Bocaiuva; da Exma. Sra. ex-Deputada Estadual Elbe

Brandão; e dos Exmos. Srs. ex-Ministro e ex-Prefeito, nosso colega de Assembleia,

Patrus  Ananias;  Gilson Reis,  Vereador da Câmara Municipal  de Belo Horizonte; e

Marílton Borges, Vermelho, Murilo Antunes, Pacífico Mascarenhas, Luiz Carlos Sá,

Túlio Mourão e Mauro Rodrigues, músicos.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pelo  Conjunto de Câmara da Orquestra Sinfônica da Polícia  Militar  do  Estado de

Minas Gerais, sob a condução do maestro 1º-Ten. Marco Aurélio Araújo Lacerda.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir  a um vídeo em homenagem ao

Clube da Esquina.

- Procede-se à exibição do vídeo.
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Palavras do Deputado Luiz Henrique

Senhoras e senhores, boa noite!  Inicialmente gostaria  de cumprimentar  o nosso

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,  Deputado Dinis

Pinheiro. Cumprimento aqui, também com grande entusiasmo, os meus colegas de

Parlamento, Deputados André Quintão, Mário Henrique Caixa, que fiquei sabendo ser

três-pontano,  e  Alencar  da  Silveira  Jr.  Cumprimento  a  senhora  Eliane  Parreiras,

minha  amiga,  Secretária  de  Cultura  do  Estado,  neste  ato  representando  o

Governador  em  exercício  Alberto  Pinto  Coelho;  Leônidas  Oliveira,  Presidente  da

Fundação de Cultura de Belo Horizonte, neste ato representando o Prefeito de Belo

Horizonte em exercício, Délio Malheiros; meu amigo Eugênio Ferraz, Diretor-Geral da

Imprensa Oficial; o Prefeito Paulo Luis Rabello, de Três Pontas, e, na sua pessoa,

todos os Prefeitos presentes, Vice-Prefeitos, Vereadores, enfim, todas as lideranças

políticas  que vieram prestigiar  este evento.  Cumprimento ainda os músicos Milton

Nascimento,  Lô Borges e Fernando Brant.  Na sua pessoa,  Fernando,  gostaria  de

estender meus cumprimentos a todos os artistas que aqui estão. Cumprimento, ainda,

minha família na pessoa da minha esposa Elbe e da minha mãe Sarah.

Amigos e amigas, alguns filósofos clássicos acreditavam que só poderia existir algo

em um certo lugar e um certo lugar, em um certo tempo. Digo, então, que foi e que

não foi por acaso que o certo lugar era Belo Horizonte e o certo tempo era o final dos

anos 60 e início dos anos 70. Digo isso porque nunca se viu tamanha unidade dentro

da diferença, e não porque ali estavam o Sr. Salomão e a D. Maricota, patriarca e

matriarca da família Borges, que abrigaram um grupo de meninos que pensavam que

podiam mudar o mundo por meio de letras e melodias.

Das serpeantes escadarias do Edifício Levy, começou a ecoar um som mágico e

imaginário  que  acabaria  por  tomar  conta  das  ruas  da  cidade,  dos  becos  de

Diamantina e das vielas do mundo. O som envolvente era de um grupo de jovens

talentosos que vieram de vários cantos da nossa Minas Gerais para deixar marcas

profundas na história da música popular brasileira. O grupo se consolidou como uma

família, uma família musical mineira, que atendia pelo nome de Clube da Esquina.

Uma verdadeira  alquimia sonora,  repleta  de  força  poética,  permeada  por  ideais

políticos  e  sociais  e  conectada  pela  amizade  e  pelos  acordes  musicais.  Uma
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irmandade unida por um movimento espontâneo que culminou em um encontro em

uma esquina. Mas esse clube não pertencia a uma esquina. À espera do dia, naquela

calçada nasceu um clube e, para fazer parte dele, bastava seguir as suas vozes e

juntar-se a elas, que já estariam fugindo, fugindo para outro lugar.

Em 1972, o ideal democrático, a liberdade criativa, o espírito de uma época, de um

bairro, de uma esquina de encontros foram traduzidos nos sulcos de um disco de

vinil.  Transbordando  lirismo,  ousadia,  inovações  harmônicas  e  rítmicas,  as  várias

cores musicais do álbum Clube da Esquina desenharam a linguagem musical mineira

e sua influência e singularidade o transformaram na síntese da música brasileira. Um

trabalho idealizado por Milton Nascimento e Lô Borges, que reuniu muitas vontades,

inspirações,  referências  e  sonhos  em  comum.  O  trabalho  de  uma  confraria  de

músicos,  letristas,  instrumentistas,  fotógrafos,  arranjadores,  técnicos  de  som,  que

quero  fazer  presente  aqui  nas  pessoas  de Milton  Nascimento,  Lô  Borges,  Alaíde

Costa,  Beto  Guedes,  Fernando Brant,  Luiz  Alves,  Márcio  Borges,  Nelson Ângelo,

Nivaldo Duarte, Robertinho Silva, Ronaldo Bastos, Rubinho Batera, Tavito, Toninho

Horta, Wagner Tiso e em memória de Paulo Moura e Eumir Deodato. A todas as

pessoas que tiveram participação nesse disco e cujo trabalho foi imprescindível para

dar vigor ao movimento e para construir uma obra prima de repercussão universal,

quero agradecer e parabenizar.

Quero agradecer ao Presidente Dinis Pinheiro e a toda a equipe da Assembleia

Legislativa, na pessoa do Lúcio Perez, que não mediram esforços para a realização

deste evento; à Imprensa Oficial,  na pessoa do seu Diretor-Geral Eugênio Ferraz,

parceiro imprescindível na impressão do livro que hoje lançamos aqui, em parceria

com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais;  à Associação do Museu Clube da

Esquina,  de  modo  especial  à  Cláudia  Brandão,  ao  Tavinho  Bretas  e  ao  Márcio

Borges,  organizador  do  livro  e  incentivador  do  projeto;  aos  amigos,  familiares  e

equipe  do  meu  gabinete,  nas  pessoas  de  Beth  Figueiredo  e  Andresa,  que  se

empenharam para que esta reunião acontecesse; à imprensa que nos acompanha; e

à Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais, que nos brinda com esta

belíssima  apresentação.  Além  disso,  não  posso  deixar  de  agradecer  a  todos  os

Deputados,  Prefeitos,  Vice-Prefeitos,  Vereadores,  lideranças,  parceiros  e  demais
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autoridades  que  se  fazem  presentes  aqui  hoje,  para  prestigiar  esta  homenagem.

Enfim, a todos que fazem parte desse clube, que partilharam sonhos, estradas e beira

de estradas, que partilharam o pão e amizade, como os meninos Tonho e Cacau,

quero parabenizar.

À beira daquela estrada, nos idos de 1960, não havia apenas sol,  poeira e pés

descalços. Havia uma história de amizade e fraternidade que traduz a grande razão

de ser desse clube, retratada com sensibilidade pelas lentes do fotógrafo Cafi, que

está  presente aqui  hoje,  e  eternizada na capa do álbum. Ao revisitar  o fundo do

quintal de nossas almas, enxergamos e sentimos o invisível.  Passeamos por ruas

com seus ramalhetes e dançamos em bailes do Clube da Esquina. Quanta saudade!

Ao revisitar a história musical do nosso país, encontramos as paisagens, os ritmos e

o jeito mineiro de ser cravados na identidade do Clube da Esquina. Suas raízes, bem

fincadas no chão mineiro, foram refletidas nas letras e melodias que revolucionaram a

música popular brasileira, pela originalidade e renovação.

Um movimento que conquistou os ouvidos do mundo, e daqui, ou de uma esquina

qualquer, me orgulho em dizer: sou do Clube da Esquina, sou do mundo, sou Minas

Gerais. Parabéns, Clube da Esquina.

Entrega de Placas

O locutor - Neste instante, o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis

Pinheiro, fará a entrega aos integrantes do Clube da Esquina de placas alusivas a

esta  homenagem.  As  placas  a  serem  entregues  contêm  os  seguintes  dizeres:

“Lançado  há  40  anos,  o  disco  “Clube  da  Esquina”  marca  uma nova  perspectiva

musical  para  o  cenário  artístico  nacional.  O  alto  padrão  sonoro  e  poético  das

composições  tornaram  o  álbum  um  dos  mais  antológicos  da  música  popular

brasileira.  A  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  homenageia  os

integrantes do Clube da Esquina por sua participação nessa relevante obra artística”.

O Sr. Presidente - Deputado Luiz Henrique, solicito a companhia de V. Exa.

O  locutor  -  Para  receberem  as  placas,  convidamos  Alaíde  Costa;  Ian  Guedes,

representando  o  músico  Beto  Guedes;  Toninho  Horta;  Márcio  Borges;  Karina

Deodato,  representando o  homenageado Eumir  Deodato;  Wagner  Tiso e  Rubinho

Batera, Milton Nascimento, Lô Borges, Fernando Brant, Tavito, Nelson Ângelo e Cafi,
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para receber a placa em nome de Ronaldo Bastos..

- Procede-se à entrega das placas.

O locutor - Ato contínuo, a Fundação Cultural Roda de Viola homenageia todos os

integrantes do Clube da Esquina na pessoa dos músicos Milton Nascimento e Lô

Borges,  passando-lhes  às  mãos  um  exemplar  de  viola  como  símbolo  do

reconhecimento ao Clube da Esquina. Para entregar o exemplar ao músico Milton

Nascimento, convidamos o Sr. Ney Barbosa, Presidente da Fundação, e o Sr. Sidney

Nogueira, Diretor da Fundação e “luthier”, para entregar o outro exemplar ao músico

Lô Borges.

- Procede-se à entrega dos exemplares de viola.

O locutor -  A Fundação promove ainda a inserção de jovens e adolescentes na

música e na cultura regional, por meio de oficinas de “lutherie”, palestras, cursos e

eventos,  como o Festival Viola dos Gerais,  que busca descobrir  novos talentos e

divulgar  a  arte  dos  violeiros.  Atende  atualmente  a  220  pessoas  voltadas  para  a

música-raiz.  A fabricação  de  violas  é  artesanal  e  utiliza  madeira  ecologicamente

certificada. Com a palavra, o Sr. Fernando Brant, que falará em nome dos demais

integrantes do Clube da Esquina.

Palavras do Sr. Fernando Brant

Primeiro,  vamos  seguir  os  trâmites.  Cumprimento  o  Deputado  Dinis  Pinheiro,

Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais; a querida Eliane Parreiras,

Secretária  de  Cultura;  o  Sr.  Mílton  Nascimento;  o  Sr.  Lô  Borges;  o  Sr.  Leônidas

Oliveira, Presidente da Fundação de Cultura de Belo Horizonte; o Sr. Eugênio Ferraz,

Diretor-Geral da Imprensa Oficial; o Paulo Luís Rabello, Prefeito de Três Pontas; e o

Deputado Luiz Henrique,  que patrocinou esta homenagem a nós e que realmente

está nos emocionando muito. De coração, o meu agradecimento e dos meus amigos

e parceiros.

No coração da canção. Houve um dia em minha vida em que um anjo negro me

apareceu no meu quintal. Que trazia belezas, ficou claro desde o primeiro momento,

pois luzes envolviam o seu corpo, que não era de santo, era de gente. Mais tarde

tomei conhecimento de que ele já aparecera em casas de Britos e Tisos, em Três

Pontas. E circulava regularmente em torno dos Borges, de origem portuguesa, que
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habitavam um tal de Edifício Levy, no Centro de nossa cidade.

A cidade  moderna  era  pequena  em  habitantes  e  atividades  culturais,  que  se

concentravam em poucos lugares. Esse anjo surgia e nunca mais saía da existência

de seus escolhidos. Assim todos se viam. Existiam duas palavras mágicas que ele

distribuía: amizade e música. Aí um Borges, um Brant ou um Bastos acrescentava às

conversas o sonho de poesia e cinema que traziam nas veias. Aí, quando nos demos

por nós, ao nosso lado estavam os meninos, crescidos, o Lô e, com ele, Beto.

Hortas, Ângelos, Ornelas, Vilelas, Silvas, Alves, Novelis, Tavitos, Nanás, Mouras,

Mourões, Venturinis, Alaídes e uns tais Mariltons incrementavam harmonias e ritmos.

Era aquela loucura santa, juvenil, que corria pelas ladeiras e desentupia os meios-fios

de preconceito da província. Saúdo todos em volta e lembro-lhes de que, quando falo

em preconceitos de uma província, estou pensando em todas, incluídas aquelas que

se  sentem  internacionais.  O  quintal  é  o  mundo,  e  o  mundo  não  passa  de  uma

sobreposição de quintais.

Pacífico que sou, reconheço a minha ousadia em lembrar nomes e peço perdão

pelas ausências que o tempo e as cervejas impõem à minha memória. Se as reuniões

em volta daquele anjo personificado em nosso destino se resumissem aos encontros

de amigos em volta da melhor música e cinema que se fazia naquele tempo, estaria

formado um grupo de grandes apreciadores de arte. Mas não: o projeto era maior. Ele

fazia uma música de melodia, harmonia e ritmo que nunca conhecêramos, e a voz,

meu Deus, como explicá-la? Só Deus! Então, invadimos o País e, depois, o mundo.

Ele tinha muito, mas todos nós lhe demos consistência e conteúdo. Sua bagagem

voou  e  voa  plena  de  belezas  criadas  por  seus  companheiros  de  vida  e  canção.

Sonhamos juntos e trabalhamos juntos. Com o alicerce que tinha e com o que lhe

demos, ele pôde e pode encantar as plateias de qualquer lugar deste planeta. Ele o

faz humana e  divinamente,  e todos cantam com ele.  Não estávamos criando um

clube ou um grupo, mas o clube se fez: clube de Belo Horizonte e de Minas Gerais,

do Brasil e do mundo, de todos, sem carteira de sócio, aberto para a beleza e a

amizade,  clube  de  todas  as  esquinas.  Queríamos  construir  nossas  belezas  e

construímos. Não imaginávamos o futuro, mas o fizemos. Olhando para o início, para

hoje e para frente, sinto que alcançamos a comunhão. Nós merecemos!
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Palavras do Sr. Eugênio Ferraz

Exmo. Sr.  Presidente da Assembleia de Minas Gerais,  Deputado Dinis  Pinheiro;

Exma.  Sra.  Secretária  de  Cultura  do  Estado  de  Minas,  Eiane  Parreiras,  aqui

representando o Vice-Governador  Alberto Pinto  Coelho,  Governador  em exercício;

Srs.  Milton  Nascimento,  Fernando  Brant  e  Lô  Borges;  Sr.  Leônidas  Oliveira,

Presidente da Fundação de Cultura de Belo Horizonte, representando o Prefeito em

exercício Délio Malheiros; Exmo. Sr. Deputado Luiz Henrique, autor do requerimento

que deu origem a esta homenagem; Exmo. Sr. Prefeito de Três Pontas, Paulo Luís

Rabello; senhoras e senhores, boa noite!

Serei muito breve nesta fala, pois o que dizer mais, além de tudo que já foi escrito e

cantado,  e  tão  bem,  por  tantos? Dele,  Clube  da  Esquina,  e  deles,  componentes,

disseram  e  escreveram  inúmeros  e  renomados  críticos  e  pensadores  maiores,

apaixonada e poeticamente; por isso, em parte, repito o que escrevi no prefácio deste

livro ora apresentado:

“Ao  olhar,  na  distância  do  tempo,  a  minha  própria  adolescência,  vejo-me

acompanhando o percurso dos sons e poemas dos componentes do grupo, com suas

letras  acariciando  os  pensamentos  de  tantos,  na  comovente  mistura  de  amor,

protesto, contestação e paixão. Tudo isso embaralhando, na imaginação, as emoções

que sinto ao percorrer a trajetória desses geniais artistas que embalaram em canções

e sonhos a minha geração”.

Foi extremamente oportuna a iniciativa do caro Deputado Luiz Henrique para que a

Imprensa Oficial  do Estado de Minas Gerais  se juntasse à Assembleia Legislativa

nesta reunião especial em homenagem ao Clube da Esquina e, adicionalmente, para

o  lançamento  deste  registro  histórico  impresso  em  edição  comemorativa  de

fundamental importância para a cultura musical mineira, proposta ainda na época das

comemorações dos 120 anos da Imprensa Oficial, que se regozija com essa parceria.

Nada  mais  fácil  que  a  difícil  tarefa  de  juntar  letras  e  melodias  associando  e

entrelaçando a Imprensa Oficial Casa das Palavras; o Clube da Esquina Templo das

Músicas; e a sensibilidade desta Casa do Povo de Minas Gerais em um projeto que

poderia  facilmente  se  chamar  “Letras  e  músicas,  irradiadas  de  esquina  mineira”.

Registro que mais essa ação faz parte da atual fase da Imprensa Oficial do Estado de
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Minas Gerais, imbuída do mais elevado respeito devocional com a memória e com as

mais  caras  tradições  de  Minas,  no  estrito  cumprimento  de  suas  atribuições  para

difusão cultural do Estado.

Márcio Borges, competente nas letras e mágico nas poesias, e o atuante Deputado

Luiz  Henrique,  das  causas  culturais  e  destas  Gerais,  articularam  conosco,  na

Imprensa  Oficial,  este  livro  memória,  que  marca,  de  forma  indelével,  a  carreira

vitoriosa  dos  componentes  do  grupo  eternizado  como  Clube  da  Esquina  e  que

sintetiza e simboliza, pela sua singular pluralidade, uma esquina universal. O irrestrito

apoio do caríssimo Presidente desta Casa, Deputado Dinis Pinheiro, viabilizou esta

edição,  um  legado  inestimável  para  os  mineiros.  Ainda  mais  abrilhantaram  e

valorizaram o livro as sensíveis apresentações do Governador Antonio Anastasia e do

Senador Aécio Neves.

E, como tão bem definiu o próprio Clube, em brado ufanista, que tanto orgulha aos

desta querida terra, termino dizendo: “Somos do mundo, somos Minas Gerais”. Muito

obrigado.

Palavras da Secretária Eliane Parreiras

Boa noite! Cumprimento o Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa de Minas

Gerais, Deputado Dinis Pinheiro, a quem agradeço publicamente o apoio que sempre

tem dado à cultura; o caro mestre, voz de Minas, Milton Nascimento; o caro amigo

Fernando Brant; o caro Lô Borges; o caro Presidente da Fundação de Cultura de Belo

Horizonte,  Sr.  Leônidas  Oliveira,  representando  o  Prefeito  de  Belo  Horizonte  em

exercício,  Délio  Malheiros;  o  caro  amigo  Deputado  Luiz  Henrique,  autor  do

requerimento que deu origem a esta homenagem, a quem agradeço em nome da

Secretaria de Cultura o apoio que vem dando à cultura de maneira geral, em toda

Minas Gerais,  por intermédio do qual  também cumprimento os demais Deputados

presentes; o Exmo. Sr. Paulo Luís Rabello, Prefeito de Três Pontas, por meio do qual

cumprimento os demais Prefeitos presentes; e o caro amigo Eugênio Ferraz, Diretor-

Geral da Imprensa Oficial, que vem recuperando e ampliando a vocação cultural da

imprensa. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelos 120 anos da Imprensa!

Gostaria  de  cumprimentar  também  a  Orquestra  Sinfônica  da  Polícia  Militar,  por

intermédio  de  seu maestro,  1º-Ten.  Marco Aurélio  Araújo  Lacerda.  Parabéns  pelo
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trabalho. Artistas, músicos aqui presentes, diversos amigos, é impossível nominar a

todos; então, por intermédio do Márcio Borges, sintam-se todos abraçados.

Começo fazendo um convite a todos: vamos consultar a nossa memória musical.

Vamos pensar nas músicas que marcaram diferentes momentos de nossa vida. Quem

de nós, mineiros ou não mineiros, vai deixar de encontrar, nesse rápido vasculhar de

referências,  melodias  e  letras  que  nos  remetem  ao  acervo  produzido  pelos

integrantes do Clube da Esquina?

Esse grupo, constituído há 40 anos por jovens sonhadores, foi capaz de criar, ao

longo desse tempo, uma das mais importantes obras musicais da história brasileira.

Um dos mais importantes movimentos culturais, verdadeira revolução, surpreendeu a

crítica e o público pela estética que trazia em seu repertório, projetando a sonoridade

de Minas para o restante do País e para o mundo.

Além do seu passado histórico, das suas riquezas barrocas, Minas tem, no Clube

da Esquina, um dos importantes símbolos da sua riqueza cultural, que influenciou

gerações. Hoje comemoramos esse importante marco na história da cultura mineira,

com a reunião especial em homenagem aos 40 anos do Clube da Esquina e com o

lançamento  do  livro  que  resgata  a  trajetória  desse  movimento,  através  de

depoimentos  organizados  por  Márcio  Borges.  Consideramos  muito  importante

registrar  e  difundir  essa  memória,  motivo  pelo  qual  o  governo  de  Minas  Gerais,

através  da  Secretaria  de  Cultura,  parabeniza  a  Assembleia  Legislativa  de  Minas

Gerais, por seu Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, e pelo Deputado Luiz Henrique;

a Imprensa Oficial de Minas Gerais; e a Associação do Museu Clube da Esquina.

Aproveita para destacar o importante trabalho que a Associação do Museu Clube da

Esquina  tem  feito  pela  preservação  e  divulgação  da  memória  desse  importante

movimento cultural mineiro, esforço que culminará com a implantação do museu no

Circuito Praça da Liberdade.

Contem  sempre  com  nossa  admiração  e  nosso  esforço  para  a  difusão  desse

patrimônio de Minas e do mundo. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Presidente

Exma.  Sra.  Secretária  de Cultura  do Estado de Minas Gerais,  Eliane Parreiras,

representando o Governador do Estado de Minas Gerais em exercício, dileto amigo
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Alberto Pinto Coelho; Sr. Mílton Nascimento; Sr. Fernando Brant; Sr. Lô Borges; Sr.

Presidente  da  Fundação  de  Cultura  de  Belo  Horizonte,  Leônidas  Oliveira,

representando o  Prefeito  de  Belo  Horizonte  em  exercício,  o  fraterno  amigo Délio

Malheiros. Quero aqui saudar o estimado amigo Prefeito de Três Pontas, Paulo Luís

Rabello;  saúdo  também,  de  forma  muito  fraterna,  o  Vice-Prefeito,  Prefeitos,

Vereadores, lideranças políticas. Quero abraçar e saudar com enorme encantamento

essa notável figura do Parlamento mineiro, com uma trajetória luminosa, Deputado

Luiz Henrique,  autor  do requerimento que deu origem a  esta homenagem. Quero

saudar o Sr. Diretor da Imprensa Oficial, Eugênio Ferraz, sempre presente na vida

cultural de Minas Gerais. Registro, com enorme alegria, a presença do dileto amigo

Deputado André Quintão, dos Deputados Alencar da Silveira Jr.  e  Mário Henrique

Caixa. Com o coração pulsando forte, a cidade de Três Pontas se faz presente com

eloquência.

Quero saudar o amigo ex-Prefeito de Belo Horizonte, o ex-Ministro Patrus Ananias.

Quero saudar, com a voz do coração, a permanente e eterna Deputada Elbe Brandão

e externar um abraço à sua filha, que, tenho ciência, já tem encantamento pela vida

musical. Quero saudar todos os artistas que aqui se encontram, as senhoras e os

senhores, com enorme alegria: a Sra. Alaíde Costa, Márcio Borges, Nélson Ângelo,

Rubinho,  Tavito,  Toninho Horta, Wagner Tiso, o Sr.  Ivan Guedes,  representando o

homenageado  Beto  Guedes,  o  Sr.  Cafi,  representando  o  homenageado  Ronaldo

Bastos, e a Sra. Karina Deodato, representando o homenageado Eumir Deodato.

Que bela cena, que noite maravilhosa! André, falo que hoje é um dia abençoado.

De manhã, tivemos a oportunidade de, com o coração generoso - pois esse é o perfil

do Parlamento de Minas -, recepcionar aqui obreiros da assistência social. Esta Casa

estava  repleta  de  homens  e  mulheres  abnegados,  idealistas,  construtores  de  um

futuro que haverá de melhorar a vida do nosso povo e que recepcionará, de forma

altaneira, as gerações vindouras.

Agora,  à noite,  a minha vida,  a vida dos mineiros, a vida dos Deputados e das

Deputadas, do Deputado Luiz Henrique são brindadas com uma noite que certamente

todos  nós  desejaríamos  que  não  acabasse.  Mas  certamente  ela  haverá  de  se

perpetuar,  pois  é  um  momento  inesquecível.  Como  sempre  cantam  essas  belas
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músicas, este momento, Secretária Eliane, haverá de “ser guardado debaixo de sete

chaves,  do  lado  esquerdo  do  peito”,  do  meu peito,  do  peito  das  mineiras  e  dos

mineiros.  É  realmente  algo  para  ser  reverenciado.  E  digo a  vocês  que essa é  a

alegria da Casa de Minas, da Casa do povo. Uma Casa que se pauta pela ética, pela

transparência. Ela tem a transparência como sua companheira inseparável. É uma

Assembleia, amigo Zé Emílio, que caminha com o mineiro, que gosta de conversar,

que gosta de aprender, que gosta de reverenciar aqueles valores tão caros e nobres

à nossa existência.

Sempre acreditei e continuo acreditando muito na força do parlamento, na pujança

da  vida  pública  para  transformar  a  vida  das  pessoas.  E  digo  a  vocês,  senhores

artistas e músicos, que a música tem esse papel, ela está sempre presente na vida

de cada um de nós nos momentos de tristeza, mas, sobretudo, nos momentos de

alegria, transformando almas, a vida das pessoas, fazendo o bem, levando a alegria,

levando o amor, levando fraternidade.

Isso é o que a família Borges sempre fez. Esse certamente é o exemplo que D.

Maria Borges deixou para cada um de nós. E digo a vocês, mineiros e mineiras, que é

muito  bom  saber  que  a  história  de  Minas  é  recheada  desses  atributos,  valores,

princípios e dessa vontade louca de fazer o bem, transformar a vida e deixar para

nossos filhos e para as gerações vindouras uma travessia melhor.

É para isso que o mundo nos chama, é isso que nos convoca e também o nosso

próximo, o nosso semelhante. Que possamos, na música, no exercício da política -

esse  exercício  nobre  -,  como  artista,  como  compositor,  ser,  a  cada  dia,  mais

apaixonados pela vida e que venhamos a fazer tudo com brilho, ombridade, garra,

decência e, acima de tudo, com amor no coração.

Tenho  certeza,  Mílton  Nascimento,  Lô  Borges,  Fernando  Brant,  de  que  este

momento realmente haverá de se perpetuar no nosso coração e que haverá, acima

de tudo, de nos inspirar permanentemente para podermos continuar construindo uma

sociedade mais feliz, mais humana, mais irmã e muito mais solidária.

É  dessa  maneira  que,  como  Presidente  do  Parlamento,  como  empregado  dos

mineiros, quero abraçá-los, abraçá-los com a voz do coração. Tenho certeza absoluta,

e suplico ao Pai Celestial continuarmos caminhando, caminhando pelas estradas de
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Minas, pelas estradas do Brasil,  fazendo o bem, ajudando as pessoas e torcendo

para que todo mineiro e brasileiro possam expressar, do fundo do coração, seu rosto

de alegria, seu rosto de contentamento. Esse é meu desejo, esse é o desejo de todos

nós.

Um abraço especial, um beijo no coração, e viva o Clube da Esquina, viva 40 anos,

viva Minas Gerais, viva o Brasil, viva esse “show”, esse “show” de alegria, de ternura

e de amor. Amor pela vida, amor pela amizade, amor pela música mineira e pela

música  brasileira.  Um  grande  abraço,  sucesso,  felicidades  e  que  todos  vocês

continuem brilhando na vida e na história do povo brasileiro.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Conjunto de Câmara da Orquestra

Sinfônica da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que apresentará as seguintes

canções: “Fé cega, faca amolada”, de Mílton Nascimento e Ronaldo Bastos; “Trem

azul”,  de  Lô  Borges  e  Ronaldo  Bastos;  e  “Nada  será  como  antes”,  de  Mílton

Nascimento e Ronaldo Bastos.

- Procede-se à apresentação musical.

O  Sr.  Presidente  -  Todos  gostaram?  Acharam  lindo,  amaram,  não  é?  A

Subsecretária  Beatriz  está  muito  empolgada,  muito  alegre.  É  muito  bonito,  muito

diferente. Parabéns por essa bela expressão musical, parabéns, Clube da Esquina. É

com  uma  alegria  enorme  que  nos  despedimos.  Que  Deus  os  abençoe.  Foi  um

momento  espetacular  de  Minas  Gerais,  mas  está  acabando.  Temos  que  cultivar.

Vamos seguindo pela vida e, certamente, vamos nos encontrar pela vida afora. Um

grande abraço a todos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e,  cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 28, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,

com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do

dia 28/5/2013.). Levanta-se a reunião.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 418/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha

Convênio  ICMS  nº  138,  de  17  de  dezembro  de  2012,  celebrado  no  âmbito  do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 9/5/2013, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

O Convênio ICMS nº 138/2012 altera o Convênio ICMS nº 142, de 16 de dezembro

de 2011, que concede isenção e suspensão do Imposto sobre Operações Relativas à

Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual  e  Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS  -  nas  operações  e

prestações relacionadas com a Copa das Confederações Fifa  2013 e a  Copa do

Mundo Fifa 2014, e dá outras providências.

Por  meio da alteração prevista pelo Convênio ICMS nº 138/2012, a redação da

cláusula sétima do Convênio ICMS nº 142 passa a estabelecer a isenção do ICMS

para  os  serviços  de  transporte  interestadual  e  intermunicipal  e  de  comunicação

contratadas pelo  Comitê Organizador  Brasileiro  Ltda.  -  LOC -  ou  efetuados pelos

prestadores  de  serviços  da  Fifa,  desde  que  prestados  diretamente  à  Fifa,  à

subsidiária  Fifa  no  Brasil,  ao  LOC  ou  a  órgãos  da  administração  pública  direta

estadual e municipal, bem como suas autarquias e fundações. Nesse último caso, o

órgão, autarquia ou fundação deve estar situado em Município sede das competições

ou de centros de treinamentos oficiais de seleções e estar vinculado à organização ou

realização  das  competições.  No  texto  que  vigorava  anteriormente,  as  prestações

isentas deveriam ser efetuadas - e não contratadas - pelo LOC e pelos prestadores

de serviços da Fifa e não havia referência ao LOC entre os destinatários dos serviços.

Em outra alteração promovida, foi revogado o § 1º da cláusula sétima, retirando do

texto a condição para que a isenção pudesse ser usufruída de que os prestadores de
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serviços de transporte interestadual e intermunicipal da Fifa fossem estabelecidos no

País sob a forma de sociedade com finalidade específica para o desenvolvimento de

atividades relacionadas à realização das competições.

Salienta-se que a apreciação por esta Casa de convênios celebrados no âmbito do

Confaz está fundamentada no disposto no § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, e no art. 1º, “caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de

janeiro de 1975. Nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida

a  legislação  tributária  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências,  os

convênios  que  disponham  sobre  concessão  de  isenção  ou  outro  benefício  ou

incentivo  fiscal  ou  financeiro,  celebrados  conforme  legislação  federal,  serão

submetidos pela Secretaria de Estado de Fazenda, até o terceiro dia subsequente ao

de  sua  publicação  no  "Diário  Oficial  da  União",  à  apreciação  da  Assembleia

Legislativa, que deverá ratificá-los ou rejeitá-los, por meio de resolução, observado o

disposto no art. 4º da mencionada lei federal. Em seu art. 1º, a lei estabelece que as

isenções  do  ICMS  serão  concedidas  ou  revogadas  nos  termos  de  convênios

celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal. Conforme o seu art. 4º,

no prazo de 15 dias contados da publicação dos convênios no Diário Oficial da União,

e independentemente de qualquer outra comunicação, o Poder Executivo de cada

Unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os convênios celebrados,

considerando-se ratificação tácita dos convênios a falta de manifestação nesse prazo.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela ratificação do Convênio ICMS nº 138/2012,

por meio do projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../2013

Ratifica o Convênio ICMS nº 138, de 17 de dezembro de 2012, celebrado no âmbito

do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º -  Fica ratificado o Convênio ICMS nº 138,  de 17 de dezembro de 2012,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, que

altera o Convênio ICMS nº 142, de 16 de dezembro de 2011, que concede isenção e

suspensão  do  ICMS nas  operações  e  prestações  relacionadas  com  a  Copa  das
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Confederações Fifa 2013 e a Copa do Mundo Fifa 2014, e dá outras providências.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião Costa - Ulysses

Gomes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 423/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  o

Convênio  ICMS nº  5,  de  5  de  abril  de  2013,  celebrado  no  âmbito  do  Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 9/5/2013, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

O objetivo do Convênio ICMS nº 5/2013 é alterar o Anexo VI do Convênio ICMS

54/2002, que estabelece procedimentos para o controle de operações interestaduais

com combustíveis  derivados de petróleo e com álcool  etílico anidro combustível  -

AEAC.  O  referido  anexo  contém  o  “Demonstrativo  do  Recolhimento  do  ICMS

Substituição  Tributária”,  que  demonstra  o  recolhimento  do  ICMS  devido  por

substituição tributária  pelas refinarias de petróleo ou suas bases para as diversas

unidades federadas. As alterações promovidas pelo convênio em exame, que incidem

sobre o formato do anexo acima mencionado, valerão a partir  de 1° de agosto de

2013.

Cumpre ressaltar  que a  apreciação por  esta  Casa de convênios  celebrados  no

âmbito do Confaz está fundamentada no disposto no § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763,

de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º, “caput”, da Lei Complementar Federal nº 24,

de 7 de janeiro de 1975. Nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763, de 1975, que

consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências,

os  convênios  que  disponham  sobre  concessão  de  isenção ou outro  benefício  ou

incentivo  fiscal  ou  financeiro,  celebrados  conforme  legislação  federal,  serão
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submetidos pela Secretaria de Estado de Fazenda, até o terceiro dia subsequente ao

de  sua  publicação  no  "Diário  Oficial  da  União",  à  apreciação  da  Assembleia

Legislativa, que deverá ratificá-los ou rejeitá-los, por meio de resolução, observado o

disposto no art. 4º da Lei Complementar Federal nº 24, de1975. Em seu art. 1º, a

mencionada lei estabelece que as isenções do ICMS serão concedidas ou revogadas

nos  termos  de  convênios  celebrados  e  ratificados  pelos  Estados  e  pelo  Distrito

Federal.  Conforme o seu art. 4º, no prazo de 15 dias contados da publicação dos

convênios  no  "Diário  Oficial  da  União",  e  independentemente  de  qualquer  outra

comunicação, o Poder Executivo de cada unidade da Federação publicará decreto

ratificando ou não os convênios celebrados, considerando-se ratificação tácita  dos

convênios a falta de manifestação nesse prazo.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela ratificação do Convênio ICMS nº 5/2013, por

meio do projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº ...

Ratifica o Convênio ICMS nº 5,  de 5 de abril  de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificado o Convênio ICMS nº 5, de 5 de abril de 2013, celebrado no

âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz  -,  que  altera  o

Convênio  ICMS  nº  54/2002,  que  estabelece  procedimentos  para  o  controle  de

operações  interestaduais  com  combustíveis  derivados  de  petróleo  e  álcool  etílico

anidro combustível - AEAC.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião Costa - Ulysses

Gomes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 424/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha
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Convênio  ICMS nº  9,  de  5  de  abril  de  2013,  celebrado  no  âmbito  do  Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 9/5/2013, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

O Convênio ICMS nº 9/2013 altera o Convênio ICMS nº 133, de 5 de dezembro de

2008, que autoriza os Estados e o Distrito Federal a conceder isenção do  Imposto

sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - nas

operações com produtos nacionais e estrangeiros destinados aos Jogos Olímpicos e

Paraolímpicos de 2016.

As alterações previstas no Convênio ICMS nº 9/2013 incidem sobre as cláusulas

primeira,  quarta  e  quinta  do  Convênio  ICMS  nº  133/2008.  No  §  1º  da  cláusula

primeira, foram alterados os incisos II, III e X para acrescentar entidades que podem

se beneficiar da isenção. No inciso II, em que havia a referência apenas ao Comitê

Olímpico  Internacional,  foram  acrescentados  as  sociedades  por  ele  controladas,

direta ou indiretamente, inclusive a que detenha os direitos de emissora anfitriã,  o

laboratório para realização de exames antidoping credenciado pela Agência Mundial

Antidoping - WADA - e a Corte Arbitral do Esporte. No inciso III, além do já existente

Comitê  Paraolímpico  Internacional,  foram  introduzidas  as  sociedades  por  ele

controladas, direta ou indiretamente, no Brasil  ou no exterior.  Já no inciso X, que

continha os  patrocinadores dos  Jogos  Olímpicos e Paraolímpicos de 2016,  foram

incluídos os apoiadores e fornecedores oficiais e licenciados, locais e internacionais,

dos Jogos. O § 2º da mesma cláusula também foi alterado para determinar que a

isenção de que trata o "caput" se estende às doações realizadas, ao final dos Jogos,

a  qualquer  ente  relacionado  nos  incisos  do  referido  §  1º,  com  órgãos  públicos

federais,  estaduais  e  municipais  e  a  organizações  não  governamentais,  a

associações  sem  fins  lucrativos  e  a  fundações  cujos  objetivos  sociais  estejam

voltados à divulgação do esporte e do movimento olímpicos. Na redação anterior não

havia previsão para as organizações não governamentais, associações e fundações.
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Outra alteração promovida foi da cláusula quarta, segundo a qual,  na hipótese de

revenda de bem adquirido com o benefício, seria devido o imposto integralmente. O

objetivo da modificação, nesse caso, é estabelecer uma exceção para essa regra,

relativa  às  operações que venham a ser realizadas pelo  Comitê Organizador  dos

Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, em decorrência de sua desmobilização, as

quais ficam isentas do imposto.  Na mudança da cláusula quinta, foi  postergado o

termo  final  da  validade  do  convênio,  de  31  de  dezembro  de  2016  para  31  de

dezembro de 2017.

Cabe ressaltar que a apreciação por esta Casa de convênios celebrados no âmbito

do Confaz está fundamentada no disposto no § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, e no art. 1º, “caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de

janeiro de 1975. Nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida

a  legislação  tributária  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências,  os

convênios  que  disponham  sobre  concessão  de  isenção  ou  outro  benefício  ou

incentivo  fiscal  ou  financeiro,  celebrados  conforme  legislação  federal,  serão

submetidos pela Secretaria de Estado de Fazenda, até o terceiro dia subsequente ao

de  sua  publicação  no  "Diário  Oficial  da  União",  à  apreciação  da  Assembleia

Legislativa, que deverá ratificá-los ou rejeitá-los, por meio de resolução, observado o

disposto no art. 4º da Lei Complementar Federal nº 24, de 1975. Em seu art. 1º, a

mencionada lei estabelece que as isenções do ICMS serão concedidas ou revogadas

nos  termos  de  convênios  celebrados  e  ratificados  pelos  Estados  e  pelo  Distrito

Federal.  Conforme o seu art. 4º, no prazo de 15 dias contados da publicação dos

convênios  no  "Diário  Oficial  da  União",  e  independentemente  de  qualquer  outra

comunicação, o Poder Executivo de cada unidade da Federação publicará decreto

ratificando ou não os convênios celebrados, considerando-se ratificação tácita  dos

convênios a falta de manifestação nesse prazo.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Convênio ICMS nº 9/2013, por meio do

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº ...

Ratifica o Convênio ICMS nº 9,  de 5 de abril  de 2013, celebrado no âmbito do
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Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificado o Convênio ICMS nº 9, de 5 de abril de 2013, celebrado no

âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz  -,  que  altera  o

Convênio ICMS nº 133, de 5 de dezembro de 2008, que autoriza os Estados e o

Distrito Federal a conceder isenção do ICMS nas operações destinadas aos Jogos

Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião Costa - Ulysses

Gomes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 425/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  comunica  a

celebração do Convênio  nº  10/2013,  no âmbito do Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz -, em 5 de abril de 2013.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 9/5/2013, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

O Convênio nº 10/2013 altera a redação do § 1º da cláusula segunda do Convênio

ICMS 37/1994, que dispõe sobre substituição tributária nas operações com cigarro e

outros produtos derivados do fumo, e acrescenta-lhe o Anexo Único.

Em suma, o Convênio nº 10/2013 estabelece, no Anexo, o leiaute do arquivo a ser

encaminhado pelo estabelecimento industrial substituto tributário. Já a alteração no §

1º da cláusula segunda consiste apenas em adequação de redação, sem mudar-lhe o

conteúdo.

O art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República estabelece que cabe à lei

complementar regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito

Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. A lei
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federal que regula a matéria é a Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975,

que foi recepcionada pelo art. 34, § 8°, do ADCT.

O encaminhamento a esta Casa da mensagem em estudo tem fundamento no § 5º

do art. 8º da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências, segundo o qual os convênios que disponham

sobre  concessão  de  isenção  ou  outro  benefício  ou  incentivo  fiscal  ou  financeiro,

celebrados conforme legislação federal, serão submetidos pela Secretaria de Estado

de Fazenda - SEF -, até o terceiro dia subsequente ao de sua publicação no Diário

Oficial da União, à apreciação da Assembleia Legislativa, que deverá ratificá-los ou

rejeitá-los,  por  meio  de  resolução,  observado  o  disposto  no  art.  4º  da  Lei

Complementar Federal nº 24, de 1975.

Cabe observar que o art. 4º da referida lei federal estabelece que, no prazo de 15

dias  contados  da  publicação  dos  convênios  no  "Diário  Oficial  da  União",  e

independentemente  de  qualquer  outra  comunicação,  o  Poder  Executivo  de  cada

unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os convênios celebrados,

considerando-se  ratificação tácita  dos  convênios  a  falta  de  manifestação  naquele

prazo.

Conclusão

Pelo exposto,  concluímos pela ratificação do Convênio nº  10/2013,  por  meio do

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../2013

Ratifica  o  Convênio  nº  10/2013,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz - em 5 de abril de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificado o Convênio nº 10/2013, celebrado pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária - Confaz - em 5 de abril de 2013, que altera o Convênio ICMS

37, de 29 de março de 1994.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião Costa - Ulysses

Gomes.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 426/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  comunica  a

celebração do Convênio ICMS 12/2013, no âmbito do Conselho Nacional de Política

Fazendária - Confaz -, em 5 de abril de 2013.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 9/5/2013, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

O  Convênio  nº  12/2013  dispõe  sobre  a  criação  do  Sistema  Nacional  de

Identificação, Rastreamento e Autenticação de Mercadorias - Brasil-ID - e institui um

conjunto  de  instrumentos  que  irão  promover  a  modernização  da  fiscalização  de

mercadorias.

O  Brasil-ID  tem  por  finalidade,  de  acordo  com  a  cláusula  primeira  do  referido

convênio,  desenvolver  e  implantar  uma  infraestrutura  tecnológica  que  garanta  a

identificação, o rastreamento e a autenticação de mercadorias em circulação no país,

com o intuito de padronizar, unificar, integrar, simplificar, desburocratizar e acelerar o

processo de produção, logística e de fiscalização de mercadorias.

A  cláusula  segunda  estabelece  os  dispositivos  que  serão  utilizados  por  esse

sistema de identificação, como o Chip-BrID, o leitor e gravador de informações no

chip, os componentes de software, o Identificador de Veículo de Carga Eletrônico -

IVC-e, o Lacre de Transporte de Carga Eletrônico - LTC-e, entre outros.

A cláusula  terceira  institui  o  Comitê  Certificador  Designado  do  Brasil-ID  -  CCD

Brasil-ID -, estabelece suas atribuições e a sua composição.

Do  ponto  de  vista  das  empresas,  esse  sistema  contribuirá  para  a  redução

significativa de custos e para a melhoria dos processos de produção, armazenagem,

distribuição e logística, resultando, assim, na redução do chamado "custo Brasil".

Do ponto  de  vista  do  governo,  propiciará  maior  controle  da  industrialização,  da

comercialização, da circulação de mercadorias e da prestação de serviços, sendo um

importante  instrumento  para  reduzir  a  sonegação  fiscal,  o  contrabando,  o
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descaminho, a falsificação e furto de mercadorias no País, bem como para promover

um ambiente de concorrência mais leal.

O encaminhamento a esta Casa da mensagem em estudo tem fundamento no § 5º

do art. 8º da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências, segundo o qual os convênios que disponham

sobre  concessão  de  isenção  ou  outro  benefício  ou  incentivo  fiscal  ou  financeiro,

celebrados conforme legislação federal, serão submetidos pela Secretaria de Estado

de Fazenda - SEF -, até o terceiro dia subsequente ao de sua publicação no Diário

Oficial da União, à apreciação da Assembleia Legislativa, que deverá ratificá-los ou

rejeitá-los,  por  meio  de  resolução,  observado  o  disposto  no  art.  4º  da  Lei

Complementar Federal nº 24, de 1975.

Cabe observar que o art. 4º da referida lei federal estabelece que, no prazo de 15

dias  contados  da  publicação  dos  convênios  no  "Diário  Oficial  da  União",  e

independentemente  de  qualquer  outra  comunicação,  o  Poder  Executivo  de  cada

unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os convênios celebrados,

considerando-se  ratificação tácita  dos  convênios  a  falta  de  manifestação  naquele

prazo.

Conclusão

Pelo  exposto,  opinamos  pela  ratificação  do  Convênio  nº  12/2013,  por  meio  do

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../2013

Ratifica  o  Convênio  nº  12/2013,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz - em 5 de abril de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificado o Convênio nº 12/2013, celebrado pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária - Confaz - em 5 de abril de 2013, que dispõe sobre a criação

do Sistema Nacional de Identificação, Rastreamento e Autenticação de Mercadorias -

Brasil-ID - e institui um conjunto de instrumentos que irão promover a modernização

da fiscalização de mercadorias.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.
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Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião Costa - Ulysses

Gomes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 427/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  comunica  a

celebração do Convênio  nº  13/2013,  no âmbito do Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz -, em 5 de abril de 2013.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 9/5/2013, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

O Convênio nº 13/2013 altera o Convênio ICMS nº 87, de 28 de junho de 2002, que

concede isenção do ICMS nas operações com fármacos e medicamentos destinados

a órgãos da administração pública direta federal, estadual e municipal.

A alteração  promovida  pelo  Convênio  nº  13/2013  não  incide  significativamente

sobre o conteúdo do Convênio ICMS nº 87, apenas torna mais clara a redação do §

6º de sua cláusula primeira, como se pode verificar na transcrição feita a seguir:

Redação anterior:

"Cláusula primeira - (...)

§ 6º - O valor correspondente à isenção do ICMS deverá ser deduzido do preço dos

respectivos  produtos,  contido  nas  propostas  vencedoras  do  processo  licitatório,

devendo o contribuinte demonstrar a dedução, expressamente, no documento fiscal."

Nova redação dada pelo Convênio nº 13/2013:

"Cláusula primeira - (...)

§ 6º - O valor correspondente à isenção do ICMS deverá ser deduzido do preço dos

respectivos produtos, devendo o contribuinte demonstrar a dedução, expressamente,

nas propostas do processo licitatório e nos documentos fiscais.”

A exigência do estabelecimento de convênios pelo Confaz decorre do art. 155, § 2º,

XII, “g”, da Constituição da República que estabelece que cabe a lei complementar

regular  a  forma  como,  mediante  deliberação  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal,
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isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. A lei federal

que regula a matéria é a Lei Complementar Federal n° 24, de 7 de janeiro de 1975,

que foi recepcionada pelo art. 34, § 8°, do ADCT.

O encaminhamento a esta Casa da mensagem em estudo tem fundamento no § 5º

do art. 8º da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências, segundo o qual os convênios que disponham

sobre  concessão  de  isenção  ou  outro  benefício  ou  incentivo  fiscal  ou  financeiro,

celebrados conforme legislação federal, serão submetidos pela Secretaria de Estado

de Fazenda - SEF -, até o terceiro dia subsequente ao de sua publicação no Diário

Oficial da União, à apreciação da Assembleia Legislativa, que deverá ratificá-los ou

rejeitá-los,  por  meio  de  resolução,  observado  o  disposto  no  art.  4º  da  Lei

Complementar Federal nº 24, de 1975.

Cabe observar que o art. 4º da referida lei federal estabelece que, no prazo de 15

dias  contados  da  publicação  dos  convênios  no  Diário  Oficial  da  União,  e

independentemente  de  qualquer  outra  comunicação,  o  Poder  Executivo  de  cada

unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os convênios celebrados,

considerando-se  ratificação tácita  dos  convênios  a  falta  de  manifestação  naquele

prazo.

Conclusão

Pelo  exposto,  opinamos  pela  ratificação  do  Convênio  nº  13/2013,  por  meio  do

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº ...

Ratifica  o  Convênio  nº  13/2013,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz - em 5 de abril de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificado o Convênio nº 13/2013, celebrado pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária - Confaz - em 5 de abril de 2013, que altera o Convênio ICMS

nº 87, de 28 de junho de 2002.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Zé Maia, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adalclever Lopes - Lafayette de
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Andrada.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 428/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  comunica  a

celebração do Convênio  nº  14/2013,  no âmbito do Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz -, em 5 de abril de 2013.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 9/5/2013, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

A cláusula primeira do Convênio nº 14/2013 prorroga, até 31 de julho de 2014, as

disposições dos Convênios nºs 52/1991, 75/1991 e 100/1997.

O  Convênio  nº  52/1991  concede  redução  da  base  de  cálculo  do  ICMS  nas

operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas.

O Convênio nº 75/1991 concede redução da base de cálculo do ICMS nas saídas

de aeronaves, peças, acessórios e outras mercadorias que especifica.

O Convênio nº 100/1997 concede redução da base de cálculo do ICMS nas saídas

dos insumos agropecuários que especifica.

Já a cláusula segunda do Convênio nº 14/2013 prorroga, até 30 de abril de 2015, as

disposições contidas  no  Convênio nº  16/2010,  que autoriza  o Estado de Goiás a

conceder redução de base de cálculo do ICMS na operação interna com madeira

produzida em regime de reflorestamento e destinada à industrialização, à utilização

como lenha ou à transformação em carvão vegetal.

A necessidade do estabelecimento de convênios no âmbito do Confaz decorre do

art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República, que estabelece que cabe a lei

complementar regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito

Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS serão concedidos

e revogados. A lei federal que regula a matéria é a Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975, que foi recepcionada pelo art. 34, § 8º, do ADCT.

O encaminhamento a esta Casa da mensagem em estudo tem fundamento no § 5º
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do art. 8º da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências, segundo o qual os convênios que disponham

sobre  concessão  de  isenção  ou  outro  benefício  ou  incentivo  fiscal  ou  financeiro,

celebrados conforme legislação federal, serão submetidos pela Secretaria de Estado

de Fazenda - SEF -, até o terceiro dia subsequente ao de sua publicação no Diário

Oficial da União, à apreciação da Assembleia Legislativa, que deverá ratificá-los ou

rejeitá-los,  por  meio  de  resolução,  observado  o  disposto  no  art.  4º  da  Lei

Complementar Federal nº 24, de 1975.

Cabe observar que o art. 4º da referida lei federal estabelece que, no prazo de 15

dias  contados  da  publicação  dos  convênios  no  "Diário  Oficial  da  União",  e

independentemente  de  qualquer  outra  comunicação,  o  Poder  Executivo  de  cada

unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os convênios celebrados,

considerando-se  ratificação tácita  dos  convênios  a  falta  de  manifestação  naquele

prazo.

Conclusão

Pelo  exposto,  opinamos  pela  ratificação  do  Convênio  nº  14/2013,  por  meio  do

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº ...

Ratifica  o  Convênio  nº  14/2013,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz - em 5 de abril de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificado o Convênio nº 14/2013, celebrado pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária - Confaz - em 5 de abril de 2013, que prorroga as disposições

dos Convênios ICMS nºs 52/1991, 75/1991, 100/1997 e 16/2010.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião Costa - Adalclever

Lopes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 429/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  comunica  a

celebração do Convênio  nº  15/2013,  no âmbito do Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz -, em 5 de abril de 2013.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 9/5/2013, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

O  Convênio  nº  15/2013  altera  a  redação  do  “caput”  da  cláusula  primeira  do

Convênio ICMS nº 16, de 1º de abril de 2011, que autoriza o Estado de Minas Gerais

a  conceder  isenção  do  ICMS  nas  operações  relativas  a  doações  de  lâmpadas

fluorescentes compactas às unidades consumidoras de baixa renda pela Companhia

Energética de Minas Gerais - Cemig.

Em suma, o Convênio nº 15/2013 altera:

-  o número de lâmpadas que poderão ser  doadas,  que passa de 250.000 para

1.250.000;

- a potência das lâmpadas, que em vez de 23 watts passa a ser de 16 a 25 watts.

O art. 155, § 2º, XII, “g” da Constituição da República estabelece que cabe a lei

complementar regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito

Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. A lei

federal que regula a matéria é a Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975,

que foi recepcionada pelo art. 34, § 8°, do ADCT.

O encaminhamento a esta Casa da mensagem em estudo tem fundamento no § 5º

do art. 8º da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências, segundo o qual os convênios que disponham

sobre  concessão  de  isenção  ou  outro  benefício  ou  incentivo  fiscal  ou  financeiro,

celebrados conforme legislação federal, serão submetidos pela Secretaria de Estado

de Fazenda - SEF -, até o terceiro dia subsequente ao de sua publicação no Diário

Oficial da União, à apreciação da Assembleia Legislativa, que deverá ratificá-los ou

rejeitá-los,  por  meio  de  resolução,  observado  o  disposto  no  art.  4º  da  Lei

Complementar Federal nº 24, de 1975.

Cabe observar que o art. 4º da referida lei federal estabelece que, no prazo de 15
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dias  contados  da  publicação  dos  convênios  no  Diário  Oficial  da  União,  e

independentemente  de  qualquer  outra  comunicação,  o  Poder  Executivo  de  cada

unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os convênios celebrados,

considerando-se  ratificação tácita  dos  convênios  a  falta  de  manifestação  naquele

prazo.

Conclusão

Pelo exposto,  concluímos pela ratificação do Convênio nº  15/2013,  por  meio do

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº ...

Ratifica  o  Convênio  nº  15/2013,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz - em 5 de abril de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificado o Convênio nº 15/2013, celebrado pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária - Confaz - em 5 de abril de 2013, que altera o Convênio ICMS

nº 16, de 1º de abril de 2011.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Zé Maia, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adalclever Lopes - Lafayette de

Andrada.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 430/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe encaminha para

apreciação desta Assembleia Legislativa o Convênio ICMS nº 33, de 11 de abril de

2013, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/5/2013, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

O Convênio ICMS nº 33/2013 altera o Convênio ICMS nº 54/2012, que concede

isenção do ICMS nas saídas interestaduais de rações para animais e dos insumos
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utilizados em sua fabricação, cujos destinatários estejam domiciliados em Municípios

com  situação  de  emergência  ou  de  calamidade  pública  declarada  em  decreto

governamental, em decorrência da estiagem que atinge o semiárido brasileiro.

Nos termos da cláusula primeira do Convênio ICMS nº 54/2012, são beneficiadas

pela referida isenção as seguintes mercadorias, relacionadas nos incisos II, III e VI da

cláusula primeira e nos incisos I, II e IV da cláusula segunda do Convênio ICMS nº

100, de 4 de novembro de 1997:

“Cláusula primeira - (…)

II - ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, fosfato natural bruto, enxofre (...);

III  -  rações para animais, concentrados, suplementos, aditivos, premix ou núcleo

(...);

(...)

VI - alho em pó, sorgo, milheto, sal mineralizado, farinhas de peixe, de ostra, de

carne,  de  osso,  de  pena,  de  sangue  e  de  víscera,  calcário  calcítico,  caroço  de

algodão, farelos e tortas de algodão, de babaçu, de cacau, de amendoim, de linhaça,

de mamona, de milho e de trigo, farelos de arroz, de girassol, de glúten de milho, de

gérmen de milho desengordurado, de quirera de milho, de casca e de semente de

uva e de polpa cítrica, glúten de milho, silagens de forrageiras e de produtos vegetais,

feno, óleos de aves, outros resíduos industriais, destinados à alimentação animal ou

ao emprego na fabricação de ração animal;

(…)

Cláusula segunda - (…)

I - farelos e tortas de soja e de canola, cascas e farelos de cascas de soja e de

canola, sojas desativadas e seus farelos, quando destinados à alimentação animal ou

ao emprego na fabricação de ração animal;

II - milho, quando destinado a produtor, à cooperativa de produtores, à indústria de

ração animal ou órgão oficial de fomento e desenvolvimento agropecuário vinculado

ao estado ou Distrito Federal;

(…)

IV - aveia e farelo de aveia, destinados à alimentação animal ou ao emprego na

fabricação de ração animal”.
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O Convênio ICMS nº 33/2013 promove modificações no Anexo I do Convênio ICMS

nº 54/2012, que apresenta a listagem dos Municípios do semiárido beneficiados com

a  isenção,  em  virtude  de  situação  de  emergência  ou  de  calamidade  pública,

declarada  nos  decretos  estaduais  citados  no  referido  Anexo.  Na  alteração  são

acrescentados novos decretos dos Estados do Maranhão e de Sergipe, relativos a

declaração de situação de emergência ou de calamidade pública. Constam da lista do

Anexo I, além de 41 Municípios de Minas Gerais, Municípios dos Estados de Alagoas,

Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Vale ressaltar que a apreciação por esta Casa de convênios celebrados no âmbito

do Confaz está fundamentada no disposto no § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, e no art. 1º, “caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de

janeiro de 1975. Nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida

a  legislação  tributária  do  Estado  e  dá  outras  providências,  os  convênios  que

disponham sobre  concessão  de isenção ou outro  benefício  ou  incentivo  fiscal  ou

financeiro, celebrados conforme legislação federal, serão submetidos pela Secretaria

de Estado de Fazenda,  até  o terceiro  dia  subsequente  ao  de sua publicação no

“Diário Oficial da União”, à apreciação da Assembleia Legislativa, que deverá ratificá-

los  ou  rejeitá-los,  por  meio  de  resolução,  observado  o  disposto  no  art.  4º  da

mencionada lei federal. Em seu art. 1º, a lei estabelece que as isenções do  ICMS

serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados

pelos  Estados e pelo Distrito Federal.  Conforme seu art.  4º,  no prazo de 15 dias

contados  da  data  da  publicação  dos  convênios  no  “Diário  Oficial  da  União”  e

independentemente  de  qualquer  outra  comunicação,  o  Poder  Executivo  de  cada

unidade  da  Federação  publicará  decreto  ratificando-os  ou  não,  considerando-se

ratificação tácita dos convênios a falta de manifestação nesse prazo.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela ratificação do Convênio ICMS nº 33/2013, por meio

do projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº ...

Ratifica o Convênio ICMS nº 33, de 11 de abril de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificado o Convênio ICMS nº 33, de 11 de abril de 2013, celebrado no

âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz  -,  que  altera  o

Convênio ICMS nº 54, de 25 de maio de 2012, que concede isenção do ICMS nas

saídas  interestaduais  de  rações  para  animais  e  dos  insumos  utilizados  em  sua

fabricação, cujos destinatários estejam domiciliados em Municípios com situação de

emergência  ou  de  calamidade  pública  declarada  em  decreto  governamental,  em

decorrência da estiagem que atinge o semiárido brasileiro.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Zé Maia, Presidente - Sebastião Costa, relator - Lafayette de Andrada - Adalclever

Lopes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 431/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe encaminha para

apreciação desta Assembleia Legislativa o Convênio ICMS nº 26, de 5 de abril de

2013, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/5/2013, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

O convênio ICMS nº 26/2013 altera o Convênio ICMS nº 51/2000, que disciplina as

operações com veículos automotores novos efetuados por meio de faturamento direto

para o consumidor. Além disso, convalida a aplicação, para o período de 1º de janeiro

de 2013 até a data da ratificação do convênio, dos percentuais da redução referente

ao  Imposto  sobre  Produtos  Industrializados  -  IPI  -  nas  operações  com  veículos

automotores.

No que se refere aos aspectos legais, a apreciação por esta Casa de convênios

celebrados no âmbito do Confaz está fundamentada no disposto no § 5º do art. 8º da

Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º, “caput”, da Lei Complementar
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Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975. Nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763,

de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado e dá outras providências, os

convênios  que  disponham  sobre  concessão  de  isenção  ou  outro  benefício  ou

incentivo  fiscal  ou  financeiro,  celebrados  conforme  legislação  federal,  serão

submetidos pela Secretaria de Estado de Fazenda, até o terceiro dia subsequente ao

de sua publicação no Diário Oficial da União, à apreciação da Assembleia Legislativa,

que deverá ratificá-los ou rejeitá-los, por meio de resolução, observado o disposto no

art. 4º da mencionada lei federal. Em seu art. 1º, a lei estabelece que as isenções do

ICMS  serão  concedidas  ou  revogadas  nos  termos  de  convênios  celebrados  e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal. Conforme o seu art. 4º, no prazo de

15 dias contados da data de publicação dos convênios no Diário Oficial da União, e

independentemente  de  qualquer  outra  comunicação,  o  Poder  Executivo  de  cada

unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os convênios celebrados,

considerando-se ratificação tácita dos convênios a falta de manifestação nesse prazo.

Quanto aos aspectos objetivos, o convênio estabelece critérios para a redução do

Imposto  sobre  Produtos  Industrializados  -  IPI  -  nas  operações  com  veículos

automotores novos efetuados por meio de faturamento direto para o consumidor. O

convênio em análise acrescenta o inciso III ao parágrafo único da cláusula segunda

do Convênio ICMS nº 51/2000, estabelecendo a base de cálculo relativa à operação

da montadora ou do importador que remeter o veículo a concessionária localizada em

outra  unidade  federada,  considerando  que  as  alíquotas  do  IPI  incidentes  na

operação, bem como a redução prevista no Convênio ICMS nº 50/99 e no Convênio

ICMS nº 28/99, serão obtidas pela aplicação dos percentuais indicados sobre o valor

do faturamento direto a consumidor.

A celebração do convênio se deu em acordo com a legislação vigente e com a

anuência  do  Estado,  por  meio  de  sua representação no  Confaz.  Dessa forma,  e

considerando a necessidade de manifestação da Assembleia  Legislativa  quanto  à

matéria, concluímos pela ratificação do convênio.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela ratificação do Convênio ICMS nº 26/2013, por meio

do projeto de resolução a seguir apresentado.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...

Ratifica o Convênio ICMS nº 26, de 5 de abril de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificado o Convênio ICMS nº 26, de 5 de abril de 2013, celebrado no

âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz  -,  que  altera  o

Convênio ICMS nº 51, de 15 de setembro de 2000, que disciplina as operações com

veículos  automotores  novos  efetuados  por  meio  de  faturamento  direto  para  o

consumidor.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Zé Maia, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adalclever Lopes - Lafayette de

Andrada.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 432/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe encaminha para

apreciação desta Assembleia Legislativa o Convênio ICMS 24, de 5 de abril de 2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/5/2013, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

O Convênio ICMS nº 24/2013 autoriza os Estados do Espírito Santo, Minas Gerais,

Rio  de  Janeiro  e  São  Paulo  a  conceder  isenção  do  ICMS  na  importação  de

locomotiva por operador de transporte multimodal de cargas.

No que se refere aos aspectos legais, a apreciação por esta Casa de convênios

celebrados no âmbito do Confaz está fundamentada no disposto no § 5º do art. 8º da

Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º, “caput”, da Lei Complementar

Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975. Nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763,

de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras
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providências,  os  convênios  que disponham sobre  concessão de isenção ou outro

benefício ou incentivo fiscal  ou financeiro,  celebrados conforme legislação federal,

serão  submetidos  pela  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  até  o  terceiro  dia

subsequente  ao  de  sua  publicação  no  Diário  Oficial  da  União,  à  apreciação  da

Assembleia Legislativa, que deverá ratificá-los ou rejeitá-los, por meio de resolução,

observado o disposto no art. 4º da Lei Complementar Federal nº 24, de 1975. Em seu

art.  1º,  a  mencionada  lei  federal  estabelece  que  as  isenções  do  ICMS  serão

concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos

Estados e pelo Distrito Federal. Conforme o seu art. 4º, no prazo de 15 dias contados

da publicação dos convênios  no Diário Oficial  da União,  e independentemente de

qualquer  outra  comunicação,  o  Poder  Executivo  de  cada  unidade  da  Federação

publicará  decreto  ratificando  ou  não  os  convênios  celebrados,  considerando-se

ratificação tácita dos convênios a falta de manifestação nesse prazo.

Quanto  aos aspectos  objetivos,  o  Convênio  nº  24/2013 autoriza  os  Estados  do

Espírito Santo, Minas Gerais,  Rio de Janeiro e São Paulo a conceder isenção do

ICMS incidente na importação, realizada por operador de transporte multimodal de

cargas, conforme Lei nº 9.611, de 19 de fevereiro de 1998, de locomotiva do tipo

diesel-elétrico,  com  potência  máxima  superior  a  3.000  (três)  mil  HP,  sem  similar

nacional, classificada no código 8602.10.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul -

NCM. De acordo com o convênio, a comprovação de ausência de similar produzido

no país deverá ser efetuada por meio de laudo emitido por entidade representativa do

setor  produtivo de máquinas, aparelhos, equipamentos, com abrangência em todo

território nacional ou por órgão federal especializado. O texto estabelece ainda que a

validade do convênio expira em 31 de dezembro de 2014.

Dessa forma, verificado que a celebração do convênio se deu em conformidade

com  a  legislação  vigente  e  considerando  a  necessidade  de  manifestação  da

Assembleia Legislativa quanto à matéria, somos por sua ratificação.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Convênio ICMS nº 24/2013, por meio do

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº ...
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Ratifica o Convênio ICMS nº 24, de 5 de abril de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificado o Convênio ICMS nº 24, de 5 de abril de 2013, celebrado no

âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz -,  que  autoriza  os

Estados do Espírito Santo, Minas Gerais,  Rio de Janeiro e São Paulo a conceder

isenção do ICMS na importação de locomotiva por operador de transporte multimodal

de cargas.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião Costa - Adalclever

Lopes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 433/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe encaminha para

apreciação desta Assembleia Legislativa o Convênio ICMS nº 32, de 11 de abril de

2013, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/5/2013, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

O Convênio ICMS nº 32/2013 altera o Convênio ICMS nº 54/2012, que concede

isenção do ICMS nas saídas interestaduais de rações para animais e dos insumos

utilizados em sua fabricação, cujos destinatários estejam domiciliados em Municípios

com  situação  de  emergência  ou  de  calamidade  pública  declarada  em  decreto

governamental, em decorrência da estiagem que atinge o Semiárido brasileiro.

Nos termos da cláusula primeira do Convênio ICMS nº 54/2012, são beneficiadas

pela referida isenção as seguintes mercadorias relacionadas nos incisos II, III e VI da

cláusula primeira e incisos I, II e IV da cláusula segunda do Convênio ICMS nº 100,

de 4 de novembro de 1997:
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“Cláusula primeira - (…)

II - ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, fosfato natural bruto, enxofre (…);

III - rações para animais, concentrados, suplementos, aditivos, premix ou núcleo;

(...)

IV - alho em pó, sorgo, milheto, sal mineralizado, farinhas de peixe, de ostra, de

carne,  de  osso,  de  pena,  de  sangue  e  de  víscera,  calcário  calcítico,  caroço  de

algodão, farelos e tortas de algodão, de babaçu, de cacau, de amendoim, de linhaça,

de mamona, de milho e de trigo, farelos de arroz, de girassol, de glúten de milho, de

gérmen de milho desengordurado, de quirera de milho, de casca e de semente de

uva e de polpa cítrica, glúten de milho, silagens de forrageiras e de produtos vegetais,

feno, óleos de aves, outros resíduos industriais, destinados à alimentação animal ou

ao emprego na fabricação de ração animal;

(…)

Cláusula segunda - (…)

I - farelos e tortas de soja e de canola, cascas e farelos de cascas de soja e de

canola, sojas desativadas e seus farelos, quando destinados à alimentação animal ou

ao emprego na fabricação de ração animal;

II - milho, quando destinado a produtor, à cooperativa de produtores, à indústria de

ração animal ou órgão oficial de fomento e desenvolvimento agropecuário vinculado

ao Estado ou Distrito Federal;

(…)

IV - aveia e farelo de aveia, destinados à alimentação animal ou ao emprego na

fabricação de ração animal.”.

O Convênio ICMS nº 32/2013 promove modificações no Anexo I do Convênio ICMS

nº 54/2012, que apresenta a listagem dos Municípios do Semiárido beneficiados com

a  isenção,  em  virtude  de  situação  de  emergência  ou  de  calamidade  pública,

declarada nos decretos estaduais também citados no referido anexo. Na alteração é

acrescentado  o  decreto  do  Estado  de  Pernambuco,  que  inclui  os  Municípios  de

Carpina e de Paudalho como beneficiários do Convênio. Constam da lista do Anexo I,

além de 41 Municípios de Minas Gerais, Municípios dos Estados de Alagoas, Bahia,

Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.
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Vale ressaltar que a apreciação por esta Casa de convênios celebrados no âmbito

do Confaz está fundamentada no disposto no § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, e no art. 1º, “caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de

janeiro de 1975. Nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida

a  legislação  tributária  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências,  os

convênios  que  disponham  sobre  concessão  de  isenção  ou  outro  benefício  ou

incentivo  fiscal  ou  financeiro,  celebrados  conforme  legislação  federal,  serão

submetidos pela Secretaria de Estado de Fazenda, até o terceiro dia subsequente ao

de sua publicação no Diário Oficial da União, à apreciação da Assembleia Legislativa,

que deverá ratificá-los ou rejeitá-los, por meio de resolução, observado o disposto no

art. 4º da mencionada lei federal. Em seu art. 1º, a lei estabelece que as isenções do

ICMS  serão  concedidas  ou  revogadas  nos  termos  de  convênios  celebrados  e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal. Conforme o seu art. 4º, no prazo de

15  dias  contados  da  publicação  dos  convênios  no  Diário  Oficial  da  União,  e

independentemente  de  qualquer  outra  comunicação,  o  Poder  Executivo  de  cada

Unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os convênios celebrados,

considerando-se ratificação tácita dos convênios a falta de manifestação nesse prazo.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela ratificação do Convênio ICMS nº 32/2013, por meio

do projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº ...

Ratifica o Convênio ICMS nº 32, de 11 de abril de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificado o Convênio ICMS nº 32, de 11 de abril de 2013, celebrado no

âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz  -,  que  altera  o

Convênio ICMS nº 54, de 25 de maio de 2012, que concede isenção do ICMS nas

saídas  interestaduais  de  rações  para  animais  e  dos  insumos  utilizados  em  sua

fabricação, cujos destinatários estejam domiciliados em Municípios com situação de

emergência  ou  de  calamidade  pública  declarada  em  decreto  governamental,  em

decorrência da estiagem que atinge o Semiárido brasileiro.
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Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Zé Maia, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adalclever Lopes - Lafayette de

Andrada.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 434/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe encaminha para

apreciação desta Assembleia Legislativa o Convênio ICMS 8, de 5 de abril de 2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/5/2013, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

O Convênio ICMS nº 8/2013 dispõe sobre a adesão dos Estados do Amazonas,

Pernambuco e Santa Catarina ao Convênio ICMS 57/2011, que autoriza a revogação

do Convênio ICMS 78/2001, que autoriza os Estados e o Distrito Federal a conceder

redução de base de cálculo do ICMS nas prestações de serviço de acesso à internet.

O Convênio ICMS nº 78/2001 autoriza os Estados e o Distrito Federal a conceder

redução de base de cálculo do ICMS incidente nas prestações onerosas de serviço

de comunicação,  na modalidade de acesso à Internet,  realizadas por provedor de

acesso, de forma que a carga tributária seja equivalente ao percentual de 5% do valor

da  prestação.  Destaca  ainda  que  a  redução  será  aplicada,  opcionalmente,  pelo

contribuinte, em substituição ao sistema de tributação previsto na legislação estadual.

O Convênio nº 57/2011, por sua vez, autoriza os Estados da Bahia, Goiás, Espírito

Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Tocantins, a revogar os benefícios

previstos no disposto no Convênio ICMS nº 78/2001 .

No que se refere aos aspectos legais, a apreciação por esta Casa de convênios

celebrados no âmbito do Confaz está fundamentada no disposto no § 5º do art. 8º da

Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º, “caput”, da Lei Complementar

Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975. Nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763,
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de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências,  os  convênios  que disponham sobre  concessão de isenção ou outro

benefício ou incentivo fiscal  ou financeiro,  celebrados conforme legislação federal,

serão  submetidos  pela  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  até  o  terceiro  dia

subsequente  ao  de  sua  publicação  no  Diário  Oficial  da  União,  à  apreciação  da

Assembleia Legislativa, que deverá ratificá-los ou rejeitá-los, por meio de resolução,

observado o disposto no  art.  4º  da  mencionada lei  federal.  Em seu art.  1º,  a  lei

estabelece que as isenções do ICMS serão concedidas ou revogadas nos termos de

convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal. Conforme o

seu art. 4º, no prazo de 15 dias contados da publicação dos convênios no "Diário

Oficial  da  União",  e  independentemente  de  qualquer  outra  comunicação,  o  Poder

Executivo de  cada unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os

convênios  celebrados,  considerando-se  ratificação tácita  dos convênios  a falta  de

manifestação nesse prazo.

Quanto  aos  aspectos  objetivos,  o  convênio  em  análise  permite  a  inclusão  dos

Estados do Amazonas, de Pernambuco e de Santa Catarina ao disposto no Convênio

nº 57/2011,  permitindo que esses Estados também possam revogar  os benefícios

concedidos pelo Convênio nº 78/2001.

Dessa  forma,  e  considerando  a  necessidade  de  manifestação  da  Assembleia

Legislativa quanto à matéria, esta relatoria é pela ratificação do convênio.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Convênio ICMS nº 8/2013, por meio do

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº ...

Ratifica o Convênio ICMS nº 8,  de 5 de abril  de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificado o Convênio ICMS nº 8, de 5 de abril de 2013, celebrado no

âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, que dispõe sobre a

adesão dos Estados do Amazonas, Pernambuco e Santa Catarina ao Convênio ICMS

nº 57/2011, que autoriza a revogação do Convênio ICMS nº 78/2001, que autoriza os
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Estados e o Distrito Federal a conceder redução de base de cálculo do ICMS nas

prestações de serviço de acesso à internet.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião Costa - Gustavo

Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 436/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador  do Estado,  a mensagem em estudo encaminha para

apreciação o Convênio ICMS nº 4, de 5 de abril de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/5/2013, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

A mensagem  em  análise  encaminha  para  apreciação  desta  Casa  Legislativa  o

Convênio ICMS 4, de 5 de abril de 2013, celebrado no âmbito do Conselho Nacional

de Política Fazendária - Confaz -, órgão colegiado de política fazendária que reúne

representantes dos Estados e do Distrito Federal.

Esse convênio modifica o Convênio ICMS nº 130, de 27 de novembro de 2007, o

qual  dispõe  sobre  a  isenção  e  redução  de  base  de  cálculo  do  Imposto  sobre

Operações  relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  Prestação  de  Serviços  de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - em operação

com  bens  ou  mercadorias  destinadas  às  atividades  de  pesquisa,  exploração  ou

produção de petróleo e gás natural. Especificamente, o Convênio nº 4/2013 modifica

o item 3 do Anexo do referido convênio, alterando o equipamento nele descrito, bem

como estabelece que a mudança realizada não se aplica às unidades da Federação

que especifica.

Do ponto  de  vista  substantivo,  é  importante  ressaltar  que  o  perfil  da  produção

brasileira de combustíveis fósseis tem se alterado gradualmente nos últimos anos,
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com  queda  de  produção  de  petróleo  e  gás  de  campos  produtivos  maduros,  e

expectativa de exploração de novos poços, de alta  produtividade,  que requererão

investimentos importantes. Minas Gerais participa desse processo, com perspectivas

de exploração de gás natural na bacia do Rio São Francisco. É nesse contexto que

deve  ser  entendida  a  celebração do Convênio  nº  130/2007 e  suas  modificações,

como a efetuada pelo Convênio nº 4/2013.

No  que  se  refere  aos  aspectos  legais,  a  Constituição  da  República  de  1988

concedeu  aos  governos  estadual  e  do  Distrito  Federal  a  competência  relativa  ao

ICMS. De forma, entretanto, a coordenar a concessão de benefícios e isenções, a Lei

Complementar  Federal  nº  24,  de  1975,  recepcionada  pelo  texto  constitucional  de

1988, define em seu art. 1º que isenções do ICMS, para serem consideradas válidas,

serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados no âmbito do

Confaz, os quais devem ser ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal. Para a

ratificação por parte do Estado de Minas Gerais, é importante ressaltar que o § 5º do

art.  8º  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  determina  que  a  celebração  de  convênio  de

concessão  de  isenção  ou  outro  benefício  ou  incentivo  fiscal  ou  financeiro  será

submetida a esta Assembleia Legislativa, para ratificação ou rejeição; e ainda, que o

§ 4º do art.  12 da citada lei define que convênio que altere alíquotas do imposto,

celebrado  entre  os  Estados  e  o  Distrito  Federal,  ou  que  defina  critérios  de

seletividade, seja submetido à apreciação da Assembleia Legislativa.

Trata-se, dessa maneira, de matéria que cumpre com seus requisitos legais para

tramitação.  Considerando  a  inexistência  de  impedimentos  à  sua  tramitação,  bem

como  a  concordância  do  Poder  Executivo  de  Minas  Gerais,  por  meio  da  sua

representação no Confaz, e a necessidade de anuência da Assembleia Legislativa, é

adequado que ela seja ratificada.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Convênio nº 4/2013, por meio do projeto

de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº ...

Ratifica  o  Convênio  nº  4/2013,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz - em 5 de abril de 2013.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  Fica  ratificado  o  Convênio  ICMS  nº  4/2013,  celebrado  pelo  Conselho

Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz -  em 5  de abril  de  2013,  que altera  o

Convênio 130, de 27 de novembro de 2007, que dispõe sobre a isenção e redução de

base de cálculo  do  ICMS em operação com bens  ou mercadorias  destinadas  às

atividades de pesquisa, exploração ou produção de petróleo e gás natural.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião Costa - Gustavo

Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 437/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe encaminha para

apreciação o Convênio ICMS nº 20, de 5 de abril de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/5/2013, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

A mensagem  em  comento  tem  por  objetivo  encaminhar,  para  apreciação desta

Casa Legislativa, o Convênio ICMS nº 20/2013. Trata-se de convênio celebrado no

âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, órgão colegiado em

que estão representados os Estados da Federação, Minas Gerais inclusive, e que

tem por função coordenar as políticas tributárias estaduais e do Distrito Federal, nos

termos da Constituição da República e da Lei Complementar Federal nº 24, de 1975,

em especial no que se refere ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de

Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e

de Comunicação - ICMS.

O referido convênio tem por objetivo alterar o Convênio ICMS nº 34, de 12 de julho

de  2006,  o  qual  dispõe  sobre  a  dedução  da  parcela  das  contribuições  para  o
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PIS/Pasep e a Cofins, referente às operações subsequentes, da base de cálculo do

ICMS nas operações com produtos indicados na Lei  Federal nº 10.147, de 21 de

dezembro de 2000.

A cláusula primeira do Convênio ICMS nº 34/2006 estabelece que será deduzido da

base de cálculo do ICMS o valor das contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins,

referente  às  operações  subsequentes,  cobradas  para  produtos  farmacêuticos,  de

perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal contidos na Lei nº 10.147, de 21 de

dezembro de 2000, nas condições que especifica. O Convênio nº 20/2013 modifica

essa cláusula, ao incluir novas faixas de dedução para as operações com os referidos

produtos.  Além  disso,  convalida  os  procedimentos  adotados  com  base  em  sua

cláusula primeira, retroagindo de 1º de janeiro de 2013 até a data de publicação de

sua ratificação, nesse caso, no Diário Oficial da União.

No que se refere aos requisitos legais para o trâmite do Convênio ICMS nº 20/2013,

cumpre ressaltar que a medida, celebrada pelo Poder Executivo estadual no âmbito

do  Confaz,  se  submete  ao  crivo  do  Poder  Legislativo.  Em  especial,  a  matéria

submete-se ao disposto no § 5º do art. 8º da Lei Estadual nº 6.763, de 1975, que

determina que a celebração de convênio de concessão de isenção ou outro benefício

ou incentivo fiscal ou financeiro será submetida a esta Assembleia Legislativa, para

ratificação ou rejeição.

A matéria é submetida ainda à citada Lei Complementar Federal nº 24, que define,

em seu art. 1º, que isenções do ICMS serão concedidas ou revogadas nos termos de

convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal.

Trata-se, assim, de matéria que cumpriu os requisitos legais para sua tramitação.

Por sua vez, o Poder Executivo estadual, por meio de sua representação no Confaz,

mostrou concordância quanto ao seu teor.  Dessa forma,  julgamos razoável  que a

matéria seja ratificada por esta Casa.

Conclusão

Pelo  exposto,  opinamos  pela  ratificação  do  Convênio  nº  20/2013,  por  meio  do

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../2013

Ratifica  o  Convênio  nº  20/2013,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política
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Fazendária - Confaz - em 5 de abril de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  Fica ratificado o  Convênio  ICMS nº 20/2013,  celebrado pelo  Conselho

Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz -  em 5  de abril  de  2013,  que altera  o

Convênio  ICMS nº 34,  de 12  de julho  de  2006,  que dispõe sobre  a  dedução da

parcela  das  contribuições  para  o  PIS/Pasep  e  a  Cofins,  referente  às  operações

subsequentes,  da  base  de  cálculo  do  ICMS  nas  operações  com  os  produtos

indicados na Lei Federal nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Zé Maia, Presidente - Sebastião Costa, relator - Lafayette de Andrada - Gustavo

Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 438/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe encaminha para

apreciação o Convênio ICMS 21,  de 5 de abril  de 2013,  celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/5/2013, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

O ordenamento  jurídico  brasileiro  concede  aos  Estados  a  faculdade  de  legislar

sobre o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

De forma a coordenar  as  políticas estaduais  e do Distrito  Federal  referentes ao

ICMS, a legislação define procedimentos para que a alteração das legislações afetas

ao  imposto  sejam  consideradas  válidas.  Em  especial,  é  necessário  que  esses

instrumentos  sejam  submetidos  à  aprovação  do  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz -, que reúne representantes fazendários dos governos estaduais

e do Distrito Federal.
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Nesse sentido, foi encaminhada a Mensagem 438, de 2013, que “altera o Convênio

ICMS 06/09, que dispõe sobre a redução da base de cálculo do ICMS nas operações

interestaduais com os produtos classificados nas posições 40.11 - Pneumáticos novos

de borracha e 40.13 - Câmaras de ar de borracha, da TIPI, realizadas pelo fabricante

ou importador, sujeitos ao regime de cobrança monofásica das contribuições para o

PIS/Pasep e a Cofins, a que se refere a Lei Federal nº 10.485, de 2002”.

Trata-se de medida tomada em cumprimento do § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763, de

1975,  que determina que a celebração de convênio de  concessão de isenção ou

outro benefício ou incentivo fiscal ou financeiro será submetida a esta Assembleia

Legislativa, para ratificação ou rejeição; do § 4º do art. 12 da citada lei, que define que

convênio que altere alíquotas do imposto, celebrado entre os Estados e o Distrito

Federal,  ou  que  defina  critérios  de  seletividade,  seja  submetido  à  apreciação  da

Assembleia Legislativa; e da Lei Complementar Federal nº 24, de 1975, que define

em seu art. 1º que isenções do ICMS serão concedidas ou revogadas nos termos de

convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal.

Nesse sentido, o Convênio ICMS 21 altera o Convênio ICMS 06, de 2009. A medida

em comento altera as alíquotas do imposto previstas nos incisos I e II da cláusula

primeira, bem como estabelece nova previsão de tratamento tributário,  referente à

hipótese de saída tributada por alíquota interestadual. Trata-se de medida tomada em

acordo com a legislação vigente, e com a qual o Estado de Minas Gerais, por meio de

sua representação no Confaz, manifestou concordância. Dessa forma, e estando a

matéria na área de atuação própria do Poder Executivo, é adequado que tal medida

seja ratificada.

Conclusão

Pelo  exposto,  opinamos  pela  ratificação  do  Convênio  nº  21/2013,  por  meio  do

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº ...

Ratifica  o  Convênio  nº  21/2013,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz - em 5 de abril de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  Fica ratificado o  Convênio  ICMS nº 21/2013,  celebrado pelo  Conselho
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Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz -  em 5  de abril  de  2013,  que altera  o

Convênio ICMS 6/2009.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião Costa - Gustavo

Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 439/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe encaminha para

apreciação o Convênio ICMS 16,  de 5 de abril  de 2013,  celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/5/2013, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

A mensagem em epígrafe encaminha para avaliação e análise o Convênio ICMS nº

16,  de 2013,  celebrado no âmbito do  Conselho Nacional  de Política Fazendária -

Confaz.

Cumpre registrar que a Constituição da República de 1988, em continuidade com

as práticas então vigentes, atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal a competência

para legislar sobre o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias

e  Prestação  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação  -  ICMS.  Assim,  com o  objetivo  de  harmonizar  as  diversas  políticas

referentes  ao  ICMS,  diversas  normas  estabelecem  procedimentos  para  que  a

alteração  das  legislações  afetas  ao  imposto  sejam consideradas  legais.  Entre  os

requisitos para validade, é necessário submeter instrumentos que alterem aspectos

do ICMS à avaliação do citado Confaz, no qual  estão representados os governos

estaduais e distrital, e obter sua aprovação.

O Convênio ICMS nº 16/2013 foi celebrado tendo em vista esses requisitos legais.

Esse  instrumento altera aspectos do Convênio nº  126, de 1998,  que por  sua vez
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dispõe sobre concessão de regime especial, na área do ICMS, para prestações de

serviços públicos de telecomunicações e dá outras providências.

A nova redação da cláusula primeira do Convênio nº 126/1998, conforme alterado

pelo Convênio nº 16/2013, autoriza as unidades da Federação signatárias a conceder

às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações regimes especiais para

cumprimento  de  obrigações  tributárias  relacionadas  com  o  ICMS,  nas  condições

especificadas.  O  Convênio  nº  16/2013  suprime  também  a  cláusula  décima  do

convênio modificado, que dispunha sobre a incidência de imposto sobre cessão de

meios  de  rede  na  prestação  de  serviços  entre  as  próprias  empresas  de

telecomunicação.  Altera ainda o inciso II  do  “caput”  e o  §  2º  da  cláusula décima

primeira  do  Convênio  nº  126/1998,  que  tratam  de  documentos  de  cobrança  de

serviços de telecomunicação.

É importante destacar que o advento de novas tecnologias de comunicação, bem

como a aproximação de grandes eventos esportivos a serem sediados no Brasil, têm

alterado o perfil de investimentos em redes de telecomunicações. É nesse contexto

que se inserem as mudanças introduzidas pelo Convênio 16/2013.

No  que  se  refere  aos  requisitos  legais,  é  importante  destacar  que  a  Lei

Complementar  Federal  nº 24,  de  1975,  recepcionada  pela  Constituição  de  1988,

estabelece  que  isenções  do  ICMS,  concedidas  ou  revogadas  nos  termos  de

convênios celebrados, deverão ser ratificadas pelos Estados e pelo Distrito Federal.

Para tal, é necessário submeter o convênio à avaliação desta Assembleia Legislativa.

Notadamente, o § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763, de 1975, determina que a celebração

de  convênio  de  concessão  de  isenção  ou  outro  benefício  ou  incentivo  fiscal  ou

financeiro será submetida a esta Assembleia Legislativa, para ratificação ou rejeição.

Considerando a necessidade de aperfeiçoamento constante do arcabouço tributário

subjacente a área submetida nos últimos anos a importantes mudanças, bem como a

anuência demonstrada pelo Poder Executivo estadual, e ainda não vislumbrando no

momento impedimentos para o trâmite da matéria,  é razoável  que o convênio em

pauta seja ratificado.

Conclusão

Pelo  exposto,  opinamos  pela  ratificação  do  Convênio  nº  16/2013,  por  meio  do
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projeto de resolução apresentado a seguir.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../2013

Ratifica  o  Convênio  nº  16/2013,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz - em 5 de abril de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificado o Convênio ICMS nº 16, celebrado pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária - Confaz - em 5 de abril de 2013, que altera o Convênio ICMS

nº 126, de 11 de dezembro de 1998, que dispõe sobre concessão de regime especial,

na área do ICMS, para prestações de serviços públicos de telecomunicações e dá

outras providências.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Zé Maia, Presidente - Sebastião Costa, relator - Lafayette de Andrada - Gustavo

Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.700/2013

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei nº 3.700/2013 tem por

objetivo instituir o Dia da Gestante e foi distribuído às Comissões de Constituição e

Justiça e de Direitos Humanos.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, vem agora o projeto a

esta  Comissão  para  receber  parecer  quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,

combinado com os arts. 102, V, e 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.700/2013 tem como finalidade instituir o Dia da Gestante, a

ser celebrado anualmente em 26 de fevereiro, como forma de homenagear a mulher

no período gestacional.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice à tramitação da matéria

no que tange à sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, ressaltando que, em

consonância com a repartição de competências entre a União, os Estados membros,
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o  Distrito  Federal  e  os  Municípios  estipulada  pela  Constituição  da  República,  a

instituição de data comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica dos Estados

membros.

No  que  toca  ao  mérito,  o  projeto  de  lei  em  análise  também  não  esbarra  em

impedimentos.  Vale  destacar  aqui  toda  a  atual  preocupação  e  o  empenho  dos

profissionais  e  órgãos  da  saúde  com  a  mulher  no  período  gestacional,  sendo  a

Portaria GM nº 569, de 1º/6/2000, do Ministério da Saúde, um referencial, ao instituir

o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento, no âmbito do Sistema Único

de  Saúde  -  SUS.  Nessa  portaria  reconhece-se  formalmente,  entre  outros:  que  o

acesso das gestantes (além dos recém-nascidos) a atendimento digno e de qualidade

no  decorrer  da  gestação e  do  parto  (além do  puerpério  e  período  neonatal)  são

direitos inalienáveis da cidadania; que é necessário ampliar os esforços no sentido de

reduzir as altas taxas de morbi-mortalidade materna no período perinatal (além do

neonatal)  no  País;  que  é  mister  adotar  medidas  que  assegurem  a  melhoria  do

acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal e da assistência

ao parto (além do puerpério e da assistência neonatal),  aprimorando o sistema já

existente de modo a garantir a integralidade assistencial.

Em Minas Gerais, destaca-se o projeto Mães de Minas, com foco em ações na área

da saúde voltadas para a gestante e a criança em seu primeiro ano de vida. Esse

projeto ancora-se na Rede Viva Vida de atenção à mulher e à criança, que existe

desde 2003 no Estado.

Ressalta-se  que  tais  iniciativas,  visando,  grosso  modo,  assegurar  à  gestante  o

acesso a atendimento  e  assistência  de  qualidade,  tanto  no  decorrer  da  gestação

quanto no parto e no puerpério, constituem não apenas um direito da cidadania mas

também encaminhamentos minimamente necessários para se propiciar ao nascituro e

à  gestante  e  ao  recém-nascido  e  a  sua  mãe  condições  básicas  para  uma  vida

saudável e digna.

Já a existência de uma data dedicada às gestantes constitui mais uma iniciativa

importante para reforçar o reconhecimento desse direito bem como a necessidade de

se garantir  a  essas mulheres todo o cuidado que necessitam em um período tão

importante, o que reveste a proposição em análise de razoabilidade e relevância.
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No entanto, alguns ajustes são necessários, de modo a aprimorar o projeto. Em

primeiro lugar, é recomendável especificar que o dia da gestante será instituído em

nível  estadual.  Em  segundo,  sugere-se  uma mudança na  data,  pois  o  dia  26 de

fevereiro é o dia do comediante no Brasil. Dessa forma, tendo como referência a data

reconhecida como o Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher, que no Brasil

vem sendo também reconhecida como o Dia da Redução da Mortalidade Materna,

propõe-se,  para a  comemoração do dia  estadual  da  gestante,  o  dia  28  de maio.

Ressalta-se que a instituição do Dia da Redução da Mortalidade Materna, também

conhecido como Dia de Combate à Mortalidade Materna, foi  motivada por estudos

que  apontam  índices  de  mortalidade  preocupantes  relacionados  à  qualidade  e  à

dificuldade de acesso a serviços de saúde nas fases de pré-natal, parto e pós-parto.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.700/2013 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Dia Estadual da Gestante.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual da Gestante, a ser comemorado anualmente

em 28 de maio.

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

Sala das Comissões, 29 de maio de 2013.

Durval Ângelo, Presidente - Rômulo Viegas, relator - Sargento Rodrigues - Duarte

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.976/2013

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação à escola estadual de ensino médio localizada no Município de Pedra

Bonita.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.976/2013 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Alfeno Francisco do Carmo à escola estadual de ensino médio situada na localidade

de Córrego do Café, no Município de Pedra Bonita.

Inicialmente, é importante destacar que a proposição em análise resulta de pedido

formulado pelo colegiado daquela unidade de ensino.

Com relação ao mérito da matéria, cabe esclarecer que Alfeno Francisco do Carmo

dedicou sua vida à comunidade do Córrego do Café,  onde trabalhou em prol  da

educação, valorizando o respeito mútuo e a solidariedade entre seus membros.

Como reconhecimento por sua dedicação à educação, entendemos justa e meritória

a atribuição do nome Escola Estadual Alfeno Francisco do Carmo para designar a

unidade escolar  que atende à comunidade de Córrego do Café,  no Município  de

Pedra Bonita.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.976/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2013.

Maria Tereza Lara, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.680/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Bosco, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Araxá o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.680/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Araxá o imóvel com área aproximada de 6.780m², situado na

Rua Pernambuco, nº 1.155, no Bairro Alvorada, nesse Município.

Atendendo ao interesse público, que deve nortear as decisões da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o bem será utilizado

para atividades do Centro Social Urbano do Município de Araxá e da Escola Municipal

de Aplicação Lélia Guimarães.

Ainda com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o art. 2º prevê a

reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da

lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação

prevista.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº 1, que dá nova redação ao “caput” do art. 1º do projeto, com a finalidade

de retificar dado cadastral do imóvel e adequar a redação à técnica legislativa.

A transferência de domínio de bem público, ainda que para outro ente federativo,

somente pode ser efetivada com autorização legislativa, por exigência da Lei Federal

nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e

o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do

Distrito  Federal.  De  fato,  o  §  2º  do  art.  105  dessa  norma  estabelece  que  a

movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser

realizada com a referida autorização.

Assim sendo,  a proposição em análise atende aos preceitos  legais  que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o

erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.680/2011, no 1º

turno, com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Zé Maia, Presidente - Sebastião Costa, relator - Lafayette de Andrada - Gustavo

Valadares.



1756
____________________________________________________________________________

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.681/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei  em epígrafe,  de autoria  do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  visa

autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Ouro  Fino  o  imóvel  que

especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.681/2012 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Ouro Fino o imóvel com área de 318.941m², situado no Km 59

da Rodovia MG-290, nesse Município.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, a proposição estabelece,

no parágrafo único de seu art. 1º, que o bem será destinado à implantação do distrito

industrial do Município de Ouro Fino, fomentando a economia local e melhorando as

condições  de  vida  de  seus  moradores;  e,  no  art.  2º,  que  o  imóvel  reverterá  ao

patrimônio do Estado se, no prazo de três anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada essa destinação.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa para a transferência de domínio de bem

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Assim sendo,  a proposição em análise atende aos preceitos  legais  que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o

erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.681/2012, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Zé Maia, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adalclever Lopes - Lafayette de

Andrada - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.757/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.757/2013, de autoria do Deputado Luiz Henrique, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Diamantinenses  Ausentes  -  Colônia

Diamantina, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único,

na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.757/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Diamantinenses Ausentes - Colônia

Diamantina, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação dos  Diamantinenses

Ausentes - Colônia Diamantina, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Gustavo Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.965/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.965/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor  de indústria  alimentícia,  nos  termos  do art.  225  da Lei  n°  6.763,  de  26  de

dezembro de 1975, foi aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.965/2013

Ratifica  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao  setor  de  indústria

alimentícia, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de indústria alimentícia, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de

26 de dezembro de 1975, conforme exposição de motivos encaminhada por meio da

Mensagem n° 353/2013.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Rômulo Viegas, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.966/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.966/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor da indústria naval e de infraestrutura portuária, nos termos do art. 225 da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.966/2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor da indústria naval e

de infraestrutura portuária, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro

de 1975.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor da indústria naval e de infraestrutura portuária, nos termos do art.

225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, conforme exposição de motivos

encaminhada por meio da Mensagem n° 354/2013.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Rômulo Viegas, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.967/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.967/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor  de  indústria  de  higiene,  nos  termos  do art.  225 da Lei  n°  6.763,  de  26  de

dezembro de 1975, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.967/2013

Ratifica  a  concessão de regime especial  de  tributação ao setor  de  indústria  de

higiene, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de indústria de higiene, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26

de dezembro de 1975,  conforme exposição de motivos encaminhada por meio da

Mensagem n° 355/2013.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Rômulo Viegas, relator - Duarte Bechir.
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PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 5 A 15 AO PROJETO DE LEI Nº 3.685/2013,

APRESENTADAS EM PLENÁRIO

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei  em epígrafe dispõe sobre

medidas relativas à Copa das Confederações Fifa de 2013 e à Copa do Mundo Fifa

de 2014 e dá outras providências.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  esta  Comissão  opinou  pela

aprovação das Emendas nºs 1 a 4 ao referido substitutivo. Por fim, a Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação do projeto na forma

do  Substitutivo  nº  2,  que  apresentou,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Constituição e Justiça,  e das Emendas  nºs 1 a  4,  da  Comissão de

Esporte, Lazer e Juventude.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas, em Plenário, as

Emendas nºs 5 a 16, que vêm a esta Comissão para receber parecer, nos termos do

§ 2º do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame visa a garantir o cumprimento dos compromissos firmados pelo

Estado  de  Minas  Gerais  junto  à  Fifa  no  contexto  do  ajuste  que  estabelece  as

diretrizes e os compromissos relacionados ao estádio Governador Magalhães Pinto -

Mineirão -, que sediará os jogos da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do

Mundo de 2014 a serem realizados em Minas Gerais - o “Stadium Agreement”.

Durante a discussão em Plenário, foram apresentadas várias emendas ao projeto, a

cuja análise procedemos a seguir.

A Emenda nº 5, de autoria do Deputado Tadeu Martins Leite, pretende que o Estado

institua  e  promova,  durante  o  ano  de 2014,  campanhas  educativas  que  visem  à

conscientização acerca da incompatibilidade do consumo de bebida alcoólica com a

prática de esportes e a direção veicular.

Nessa linha, a Emenda nº 7, do mesmo autor, estabelece obrigação ao Estado na
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celebração de acordo com a Fifa com a finalidade de divulgar campanhas com o tema

social “Por um mundo sem armas, sem drogas, sem violência e sem racismo”, com

especial atenção à questão do enfrentamento ao "crack" e outras drogas.

As Emendas nºs 6 e 8, igualmente de autoria do Deputado Tadeu Martins Leite,

tratam,  respectivamente,  da  concessão  de  gratuidade  na  utilização  de  transporte

público aos voluntários que trabalharem nos eventos oficiais  promovidos pela Fifa

durante o período de competição, e da proibição da distribuição, venda, publicidade,

propaganda  ou  comércio  de  bebidas  alcoólicas  no  interior  dos  locais  oficiais  de

competição, nas suas imediações e principais vias de acesso.

Também do mesmo autor, as Emendas nºs 9 e 10 visam, respectivamente, suprimir

do texto do projeto dispositivo que trata do exercício estatal do poder de polícia nas

ações protetivas de direitos comerciais, intelectuais e econômicos da Fifa, durante o

período de competição e garantir o benefício da meia entrada nos eventos oficiais a

estudantes,  pessoas  com  idade  igual  ou  superior  a  60  anos  e  participantes  de

programa federal de transferência de renda.

As Emendas nºs 11 e 12, de autoria do Deputado João Vítor Xavier, pretendem,

respectivamente,  permitir  que  normas  estaduais  possam  regular  as  condições  de

oferta  e  comercialização  de  ingressos,  em  especial  a  concessão  de  gratuidade,

redução  de  preço,  meia  entrada  ou  qualquer  outra  forma  de  subvenção  a

consumidores, e autorizar a distribuição, venda, publicidade, propaganda ou consumo

de bebidas alcoólicas, salvo as proibições destinadas a pessoas menores de dezoito

anos, em quaisquer outras competições esportivas realizadas nas dependências dos

estádios utilizados para as competições oficiais da Fifa.

A Emenda  nº  13,  de  autoria  do  Deputado  André  Quintão,  objetiva  restringir  a

produção dos efeitos advindos da aplicação da lei a até trinta dias após o término das

competições oficiais.

Também da mesma autoria, a Emenda nº 14 pretende obrigar o Estado a veicular

campanha  institucional  focalizada  na  proteção  integral  dos  direitos  de  crianças  e

adolescentes, em especial no que diz respeito à exploração sexual de menores e ao

trabalho infantil.

Finalmente, a Emenda nº 15, cujo autor é o Deputado Rogério Correia, visa suprimir
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integralmente o art. 5º do Substitutivo nº 2, que dispõe sobre as diretrizes da política

de segurança nos locais oficiais de competição.

Após  o  exame  das  emendas  apresentadas  em  Plenário,  observa-se  que  as

Emendas nºs 5 e 7 foram parcialmente acatadas no substitutivo apresentado pela

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, de forma a permitir ao Estado

instituir  e  promover,  sem  que  se  lhe  impute  obrigação  para  tal,  as  campanhas

educativas de  que tratam os  dispositivos.  Isso  porque a edição de nova lei  ou  a

alteração de lei em vigência, por iniciativa parlamentar, para estabelecer obrigação ao

Executivo incide em inconstitucionalidade, por violação ao princípio fundamental da

separação  dos  Poderes,  conforme  entendimento  pacífico  do  Supremo  Tribunal

Federal (ADIs n°s 2.800, 2.417, 2.719).

Por sua vez, o objetivo da Emenda nº 6 de conceder a gratuidade do transporte

público  aos  voluntários  que  trabalharem  nos  eventos  oficiais  da  Fifa  durante  o

exercício das atividades de voluntariado já se encontra parcialmente contemplado no

Substitutivo nº 2, especialmente no § 4º de seu art. 10.

Quanto às Emendas nº 8 e11, que visam, respectivamente, proibir a distribuição,

venda, publicidade, propaganda ou comércio de bebidas alcoólicas no interior dos

locais oficiais de competições, suas imediações e principais vias de acesso e permitir

que normas estaduais possam regular as condições de oferta e comercialização de

ingressos, em especial a concessão de gratuidade, redução de preço, meia entrada

ou qualquer outra forma de subvenção a consumidores, entendemos que acatá-las

significaria  romper  os  ajustes  excepcionais  e  temporários  firmados  pelo  Estado

perante a Fifa. Tais ajustes, consubstanciados no “Stadium Agreement”, estabelecem

as  diretrizes  e  os  compromissos  relacionados  ao  estádio  Governador  Magalhães

Pinto -  Mineirão - e se situam no domínio das condições impostas ao País (e ao

Estado) para o pleito de sediar as competições oficiais, sobretudo no que concerne à

proteção de direitos econômicos e comerciais dessa entidade.

No que diz respeito à Emenda nº 9, que pretende limitar o exercício do poder de

polícia  do  Estado  na aplicação de medidas  para  garantir  a  proteção dos  direitos

comerciais, econômicos e intelectuais da Fifa, o Substitutivo nº 2, apresentado pela

Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  acrescentou  ao  texto  do
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dispositivo que a emenda pretende suprimir remissão à Constituição da República,

com o intuito de que o exercício estatal do poder de polícia seja limitado pela previsão

constitucional.

A Emenda  nº  10,  que  visa  garantir  o  benefício  da  meia  entrada  de  todos  os

ingressos nos eventos oficiais a estudantes, pessoas com idade igual ou superior a

60  anos  e  participantes  de  programa  federal  de  transferência  de  renda,  está

parcialmente contemplada no art. 26 da Lei Federal nº 12.663, de 2012, a “Lei Geral

da  Copa”.  Entendemos  que  o  conteúdo  desse  dispositivo  deve  estar  presente

também  no  texto  da  pretensa  lei  estadual,  juntamente  com  a  referência  à  meia

entrada garantida pelo Estatuto do Idoso, sem contudo ampliar esse benefício, como

pretende a emenda do nobre Deputado, para evitar possíveis incompatibilidades com

a  “Lei  Geral  da  Copa”.  Portanto,  deixamos  de  acatar  a  emenda  citada  e

apresentamos ao final a Emenda nº 18, que incorpora ao texto do Substitutivo nº 2 a

matéria pretendida, nos mesmos termos da lei federal.

Já a Emenda nº 12, que visa estender a quaisquer outras competições esportivas a

autorização, prevista no Substitutivo nº 2, referente à distribuição, venda, publicidade,

propaganda  ou consumo de bebidas  alcoólicas  no  interior  das  dependências  dos

estádios utilizados como locais oficiais de competição dos eventos da Fifa, extrapola

o  caráter  de  excepcionalidade  de  que  se  reveste  o  contexto  da  Copa  das

Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014. Por esse motivo, entendemos

que, findo o período de competições a que se refere o projeto de lei  em análise,

dever-se-á  retomar  o  ordenamento  jurídico  vigente  em  relação  ao  consumo  de

bebidas alcoólicas no interior de estádios em Minas Gerais.

Quanto à Emenda nº 13, que pretende limitar os efeitos normativos da lei até trinta

dias  após  o  término  das  competições,  ressaltamos  que,  do  ponto  de  vista  dos

contratos firmados pela Fifa com parceiros comerciais e outras entidades, poderão

ocorrer eventos promocionais e comerciais mesmo findo aquele período, de forma

que o nosso entendimento é de que a lei deverá produzir efeitos até o fim do ano-

calendário de 2014.

Por  sua vez,  a Emenda nº 14,  que visa obrigar  o Estado a veicular  campanha

institucional  direcionada  à  proteção  dos  direitos  de  crianças  e  adolescentes,
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especialmente  em  relação  à  exploração  sexual  e  ao  trabalho  infantil,  a  relatoria

manifesta argumento, já explicitado neste parecer, de que a edição de nova lei ou a

alteração de lei em vigência, por iniciativa parlamentar, para estabelecer obrigação ao

Executivo incide em inconstitucionalidade, por violação ao princípio fundamental da

separação  dos  Poderes.  Por  esse  motivo,  entendemos  que  a  Emenda  deve  ser

rejeitada.

Consideramos, quanto à Emenda nº 15, que a supressão, na lei, dos comandos

normativos  relativos  à  política  de  segurança  nos  locais  oficiais  de  competição

comprometeria  os  ajustes  celebrados e os  compromissos  assumidos  pelo  Estado

perante  a  Fifa,  quando  do  pleito  de  sediar  os  eventos  oficiais  da  Copa  das

Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014.

Por fim, para adequar o texto à técnica legislativa e evitar interpretações errôneas

da lei, apresentamos as Emendas nº 16, 17 e 18 ao Substitutivo nº 2 da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, a seguir.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas nºs 5 a 15, apresentadas

em Plenário, e apresentamos as Emendas nºs 16, 17 e 18 a seguir.

EMENDA Nº 16

Suprima-se a expressão "de restrição" do “caput” do art. 7º do Substitutivo nº 2.

EMENDA Nº 17

Acrescente-se  a  expressão  "a  que  se  refere  o  'caput'  deste  artigo"  após  a

expressão "transporte gratuito" no § 4º do art. 10 do Substitutivo nº 2.

EMENDA Nº 18

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Em todas as fases de venda, os Ingressos da categoria 4, a que se refere

o § 5º do art. 26 da Lei Federal nº 12.663, de 2012, serão vendidos com desconto de

50%  (cinquenta  por  cento)  para  as  pessoas  naturais  residentes  no  País  abaixo

relacionadas:

I - estudantes;

II - pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; e

III - participantes de programa federal de transferência de renda.
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Parágrafo  único  -  Os  descontos  previstos  na  Lei  Federal  nº  10.741,  de  1º  de

outubro de 2003, aplicam-se à aquisição de ingressos em todas as categorias e fases

de vendas.”.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2013.

Marques Abreu, Presidente e relator - Tiago Ulisses -Tadeu Martins Leite.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 28/5/2013, a seguinte comunicação:

Do Deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento do Sr. Welington de

Oliveira Canabrava, ocorrido em 23/5/2013, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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